
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

***พกัโรงแรมหร ูMERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE*** 
เดนิทางโดยสายการบนิ VIETJET AIRLINES บนิตรงเมอืง ดานงั 

พเิศษ !!! ลอ่งเรอืกระดง้ เมนอูาหารทะเลซฟีู๊ ด และ อ ิม่อรอ่ยเมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

ฟร ี!!! เมนกูุง้มงักร ไวนแ์ดง แจก รม่ ถงุผา้รกัษโ์ลก ตุก๊ตาทีร่ะลกึเวยีดนาม 
 
 



  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

05 – 08 มถิุนายน 2562 10,900 3,500 

12 – 15 มถิุนายน 2562 11,900 3,500 

16 – 19 มถิุนายน 2562 11,900 3,500 

19 – 22 มถิุนายน 2562 11,900 3,500 

23 – 26 มถิุนายน 2562 11,900 3,500 

26 – 29 มถิุนายน 2562 11,900 3,500 

03 – 06 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500 

07 – 10 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500 

10 – 13 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500 

17 – 20 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500 

20 – 23 กรกฎาคม 2562  12,900 3,500 

24 – 27 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500 

31 กรกฏาคม – 03 สงิหาคม 2562 11,900 3,500 

03 – 06 สงิหาคม 2562 12,900 3,500 

07 – 10 สงิหาคม 2562 11,900 3,500 

11 – 14 สงิหาคม 2562 11,900 3,500 

14 – 17 สงิหาคม 2562 11,900 3,500 

18 – 21 สงิหาคม 2562 11,900 3,500 

21 – 24 สงิหาคม 2562 11,900 3,500 

25 – 28 สงิหาคม 2562 11,900 3,500 

28 – 31 สงิหาคม 2562 11,900 3,500 

01 – 04 กนัยายน 2562 11,900 3,500 

04 – 07 กนัยายน 2562 11,900 3,500 

08 – 11 กนัยายน 2562 11,900 3,500 

11 – 14 กนัยายน 2562 11,900 3,500 

15 – 18 กนัยายน 2562 11,900 3,500 

18 – 21 กนัยายน 2562 11,900 3,500 

22 – 25 กนัยายน 2562 11,900 3,500 

25 – 28 กนัยายน 2562 11,900 3,500 

29 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2562 11,900 3,500 

สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรไ์ลน ์VIETJET AIRLINES (VZ) 

ขาไป VZ960 BKK-DAD 10.50 - 12.30 

สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรไ์ลน ์VIETJET AIRLINES (VJ) 

ขากลบั VZ961 DAD-BKK 13.15 – 14.55 

 
หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี



  

 

 

02 – 05 ตลุาคม 2562 11,900 3,500 

06 – 09 ตลุาคม 2562 11,900 3,500 

09 – 12 ตลุาคม 2562 11,900 3,500 

13 – 16 ตลุาคม 2562 (วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 13,900 3,500 

16 – 19 ตลุาคม 2562 11,900 3,500 

20 – 23 ตลุาคม 2562 (วนัปิยะมหาราช) 13,900 3,500 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 7,900 บาท/ทา่น 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิเมอืงดานงั - สสุานจกัรพรรดไิคดงิห ์– ชอ้ปป้ิงตลาดตองบา – ลอ่งเรอืมงักร 

 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคารเ์ตอรส์ายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เจา้หนา้ทีค่อย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบัตรขึน้เครือ่ง 

11.10 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิที ่VZ960 สายการบนิ VIETJET AIR 
ราคาทวัรน์ ีย้งัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

***สายการบนิ VIET JET  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
12.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงดานงั  ประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง

และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดท้ าภารกจิสว่นตวัตามอัธยาศยั  

เทีย่ง   บรกิารทา่นดว้ยขนมปงัฝร ัง่เศสแสนอรอ่ยบนรถระหวา่งการเดนิทาง (1) 
 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเว ้อดตีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัย ราชวงศเ์หงียนชว่งปี พ.ศ. 2345-
2488 มชีือ่เสยีงจากโบราณสถานทีม่อียู่ทัว่เมอืงและดว้ยความเจรญิรุ่งเรืองในอดตี โบราณสถานอันงดงาม

ทรงคุณค่าและวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดร้ับประกาศขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536จากองคก์ารยูเนสโก  

  จากนัน้น าท่านเขา้ชม สุสานจกัรพรรดไิคดงิห ์จักรพรรดไิคดงิห ์ทรงเป็นจักรพรรดพิระองคท์ี ่12  ของ

ราชวงศ์เหงียน โดยการสนับสนุนจากฝรั่งเศสและเป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวันออกและสถาปัตยกรรมตะวนัตกสรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็กอย่างด ีใชเ้วลากอ่สรา้งนาน
กว่า11 ปี 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดตองบา ตลาดสนิคา้ขนาดใหญ่ของเมืองเว ้ที่อยู่ตดิกับ แม่น ้าหอม ภายในมีสนิคา้
มากมาย เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของฝากทีใ่ชใ้นครัวเรอืนอาหารแหง้ ของทีร่ะลกึมากมาย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 

หลงัอาหารน าทา่น ลอ่งเรอืมงักรแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากหนุ่มสาวชาวเวียดนามที่
จะมขีบักลอ่มเสยีงดนตรพีืน้เมอืง และเตน้ร าใหท้า่นไดร้่วมสนุก ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามทัง้สองขา้งทาง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พกัที ่Thanh Lich Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  เมอืงเว ้

วนัที ่2 
วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่– พระราชวงัแหง่ราชวงศเ์หงยีน – เทอืกเขาบานา่ฮลิล ์– น ัง่กระเชา้ชมววิเขาบานา่ฮลิล ์

– เทีย่วชมหอ้งเก็บไวน ์– สวนดอกไม ้– สะพานทองโกลเดน้ บรดิจ ์– พกับนยอดเขาบานา่ฮลิล ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (3) 

น าทา่นเขา้สู ่วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่เป็นวัดทีต่ัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของรมิแม่น ้าหอมสรา้งขึน้ใน ค.ศ.1601 ในสมัย
ขนุนางเหวยีนฮวางจุดเดน่ทีส่ดุของวัดแห่งนี้คอื เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่ม สงูลดหลั่นกัน 7 ชัน้ แต่ละชัน้
เป็นตวัแทนของชาตภิพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแห่งราชวงศเ์หงยีน เป็นราชวงศ์สุดทา้ยของเวียดนามที่ปกครอง
เวยีดนามมา 143 ปี สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2348ตัง้อยู่ใจกลางเมือง อดตีเคยเป็นทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิ์
ราชวงศเ์หวยีน13 พระองคแ์ละเป็นมรดกตกทอดอันยิง่ใหญ่และงดงาม 

น าทา่นชมผลติภณัฑส์นิคา้ผลติจากเหยือ่ไผ่ ของขึน้ชือ่ของเวยีดนาม อาทเิชน่ ยาสฟัีน ยายอ้มผม ผา้เช็ดผม
และยังมสีนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากไดต้ามอัธยาศยั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัราคาร  (4)  เมนอูาหารทะเลซฟีู๊ ด !!! 
น าท่านเดนิทางสู ่บานาฮลิล ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ี บานาฮลิลเ์ป็นที่ตากอากาศทีด่ทีีส่ดุใน
เวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมัยทีฝ่รั่งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภเูขาสรา้ง

ทีพ่ักโรงแรมสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนในระหว่างการรบ น าท่านขึน้กระเชา้ที่
ยาวทีส่ดุในโลกไดร้ับการบันทกึสถติโิลกโดยกนิเนสส ์เพราะมคีวามยาวถงึ 5,042 เมตร น าทา่นแวะชม สวน
ดอกไม ้สวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส  ทีม่ีทัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้และยังมี โรงเก็บไวน ์ ใหท้่านไดเ้ดนิชม และเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านขึน้สูย่อดเขาพบกับจุดชมววิแห่งใหม่ สะพานทอง หรือ 
Golden Bridge มีความสงูจากระดับน ้าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดนิแบ่งออกเป็น 8 
ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา โดยมี อุง้มือหนิขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสเีหลืองทองนี้เอาไว ้สรา้งความ

แตกตา่งจากสะพานอืน่ทัว่ไปไดด้เียีย่ม 
 

 
 

 

 

 
 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัราคารบนบานาฮลิล ์!!! 

 

พกัที ่MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดบั 4 ดาว  พกับนยอดเขาบานา่ฮลิล ์



  

 

 

 

 
 
 

 

วนัที ่3 เทีย่วชมสวนสนุกบานา่ฮลิล ์– น ัง่เรอืกระดง้ – เมอืงฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – ดานงั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (6) 

น าท่านขึน้สูย่อดเขาพบกับสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ เป็นสวนสนุกทัง้ในร่ม และ 
กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุก

หลายโซน เชน่ ถ ้าไดโนเสาร ์ภาพยนตรใ์นระบบ 3D, 4D, 5D เครือ่งเล่นต่างๆ ทัง้หวานเสยีว และระทกึขวัญ 
นอกจากนี้ยังมโีซนอาหารอย่างครบครันอกีดว้ย  

(รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ หุ่นขีผ้ ึง้ ทีไ่ม่รวมใหใ้นรายการ) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางลงจากเขากลบัดานัง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัราคาร  (7)  เมนอูาหารทะเลซฟีู๊ ด !!! 

หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าทโูบนถูกแบ่งออกเป็น
สองฝ่ังโดยมีคลองคั่นกลาง และไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากมีการผสมผสานศลิปะ 
สถาปัตยกรรมของชาตติะวันตกกบัทอ้งถิน่เวยีดนามไดอ้ย่างมเีอกลกัษณ์และลงตวั 

จากนั้นน าท่านเขา้สู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน อยู่ตดิแม่น ้า และมีสวนมะพรา้ว
ขนาบขา้งสองฝ่ัง ใหท้า่นสนุกสนานกบักจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้  
น าทา่นชม วดัฟกุเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่ และเกา่แก่ทีส่ดุของเมืองฮอยอัน ไวส้ าหรับพบปะของคน
หลายรุ่นทีอ่พยพมาจากฟกุเกีย๋นทีม่ีแซ่เดยีวกัน และไวเ้ป็นทีร่ะลกึถงึถิน่ก าเนดิ  ท่านสามารถท าบุญต่ออายุ
โดยพธิีสมัยโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไว ้เพื่อเป็นสริมิงคลแก่ท่าน จากนัน้น าท่านสู ่

สะพานญีปุ่่ น สญัลกัษณ์อย่างหนึง่ของเมืองฮอยอันไดร้ับการก่อสรา้งโดยชมุชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ 400 กว่าปีที่
แลว้ สะพานนี้สวยทัง้กลางวันกลางคนื และเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีท่กุทา่นตอ้งมาถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ  
ชม ศาลกวนอู ซ ึง่อยู่บนสะพานญี่ปุ่ นเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกัตตัญญูรูคุ้ณ ความ

จงรักภกัด ีจากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงฮอยอนั สว่นมากเป็นของทีช่าวบา้นน าออกมาขาย ซือ้เป็น
ของใช ้ของทีร่ะลกึ ตามอัธยาศยั  

แลว้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดานงั เมืองท่าส าคัญของ เวยีดนามกลาง อยู่รมิชายฝ่ังทะเลจีนใต ้เป็นเมือง
ใหญ่อันดับที ่4 ของเวียดนาม ซึง่ปัจจุบันไดร้ับการพัฒนาใหม้ีส ิง่อ านวยความสะดวกครบครันทัง้สนามบนิ 
ศูนยก์ารคา้ รา้นอาหาร ทีพ่ัก แต่ก็ยังมีมนตเ์สน่หข์องตกึเก่าสเีหลืองบวกกับวถิชีวีติทีเ่รียบง่ายของผูค้นใน

เมอืงเล็กๆ รมิน ้าแสนสงบ  
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น าทา่นชม สะพานมงักรดานงั คอืสะพานขา้มแม่น ้าฮันเป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศสะพานยาว 666 

เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮันสรา้งตามสตัวม์งคลของชาวจีน ซึง่จะ
เปลง่แสงและรัศมแีห่งความสขุ พรอ้มกบัพ่นไฟและน ้า ในทกุคนืของวันศกุรแ์ละเสารต์อนเวลาสามทุม่ 
แลว้น าทา่นถา่ยรูปที ่สะพานแหง่ความรกั พบกบับบรรยากาศยามค า่คนิ ทีป่ระดบัไฟอย่างสวยงาม 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8)  เมน ู!!! กุง้มงักรซอสหวัหอมและขงิ พรอ้มไวนแ์ดงดาลดั 

พกัที ่KAY DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงดานงั  

 

วนัที ่4 วดัลนิหอ์ ึง๋ - ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – กรงุเทพ ฯ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (9) 
แวะสกัการะ เจา้แมก่วนอมิวดัลนิหอ์ ึง๋ อยู่บนเกาะเซนิจร่า ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ทีส่ดุของ
ทีน่ี่ รูปปั้นปูนขาวของเจา้แม่กวนอมิยืนหันหลังใหภู้เขา หันหนา้ออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลา และศักดิส์ทิธิม์ากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การท ามาคา้ขาย แคลว้คลาด
ปลอดภยั และขอลกู กราบไหวเ้พือ่ความเป็นศริมิงคล 

น าทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมาย อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม ของฝากจาก
เวยีดนาม เหลา้ บหุรี ่มใีหเ้ลอืกสรรครบทุกส ิง่ 

 สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานัง 
เย็น  บรกิารทา่นดว้ยขา้วเหนยีวหมยูอ(กลอ่ง)รสชาตเิวยีดนามแท้ๆ  ณ สนามบนิ  (10)   
13.35 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่VJ961 สายการบนิ VIETJET AIR  

ราคาทวัรน์ ีย้งัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  
***สายการบนิ VIET JET  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 

15.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท ตลอดทรปิ  
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจในการบรกิารของแตล่ะทา่น 

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  

หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 

 
 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้่ายมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทวัร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วัน 

 ช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 
 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนื่องจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุป๊ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 
หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง

คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตจุากความ

ประมาทของตวัทา่นเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่เหนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่

ระบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย ส ิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
 


