
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHT9220270 เวยีดนามกลาง ดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั 3 วนั 2 คนื 

นั่งกระเช้าขึ้นสูเ่มืองบานาฮิลล์ ชมหมูบ่้านฝรั่งเศส โรงบ่มไวน์อายมุากกว่า 100ป ี

สวนดอกไม้แห่งความรกั และถ่ายภาพกับจุดเช็คอินชื่อดัง สะพานมอื Golden bridge 

เที่ยวชมความงามของเมืองมรดกโลกฮอยอนั สะพานมังกร ล่องเรือกระด้ง ชมหมูบ่้านกัม๊ทาน 

ชมชายหาดที่สวยที่สดุในเมอืงดานัง หาด My Khe เที่ยวโบสถ์สีชมพู พิพิธภัณฑ์จาม สวนเอเปค 

พิเศษ!! พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์ 1 คืน 

เดินทางโดยสายการบนิ VIETJET 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก  

(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

20-22 สิงหาคม 65 12,888  

 

 

 

ไม่มรีาคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 

ปี 2,500 บาท) 

 

 

 

 

 

2,500 

25  

27-29 สงิหาคม 65 12,888 25  

28-30 สิงหาคม 65 11,888 25  

03-05 กันยายน 65 12,888 25  

10-12 กันยายน 65 12,888 25  

16-18 กันยายน 65 12,888 25  

23-25 กันยายน 65 12,888 25  

30 กันยายน – 2 ตุลาคม 

65 

12,888 25  

07-09 ตลุาคม 65 12,888 25  



13-15 ตุลาคม 65 13,888 25  

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:    VZ964 BKK-DAD 07.30-09.10 น. 

RETURN       :     VZ963 DAD-BKK 18.10-19.50 น. 

 

 

 

04.30 น.       พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาท์เตอร์ 

Q สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติด

แท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง 

07.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน VIETJET เที่ยวบินที่ VZ964 

09.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศ

ไทย) น าท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง 

(Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง

ดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่

บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตาม

ความเชื่อของชาวบ้าน นอกจากนี้ยงัมรูีปปั้ น

ปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซ่ึงมีความสูงถึง 67 

เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวยืนหันหลังให้

ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้อง

คุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบ

ไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมือง

ดานัง 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  

  น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟา้ขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่ม

ด ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 

5,810 เมตร เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียว

แบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดใน

โลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 

9 มี.ค. ปีค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์

ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท ให้ท่าน

ชื่นชมวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา บานา

ฮิลล์เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อน

ใจ การท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณา

ว่าบานาฮิลล์คือดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูก

ค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศส

เป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนน

ขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอ านวยความ

ส ะ ด ว ก ต ่า ง ๆ  เ พื ่อ ใ ช ้เ ป ็น ที ่พ ัก ผ ่อ น 

เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

  วันทีห่นึ่ง      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานัง – วัดหลินอึง๋ - นัง่กระเช้าไฟฟา้ขึ้นบานา

ฮิลลห์มู่บ้านฝร่ังเศสและสวนดอกไม ้–  ชมโรงไวน์ Debay Wine Cellar -  สะพานทองค า Golden Bridge  อาหาร 

เที่ยง, เย็น                                                                                                                     



อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส น าท่านชม หมู่บ้าน

ฝร่ังเศส และ สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR 

เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็น

สัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะ

อยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้

ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมน

ติก อิสระถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย น าท่านนั่งรถรางเพ่ือไปชม โรงไวน์ 

Debay Wine Cellar เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ ้าที่ถูกสร้าง

ขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบานาฮิลส์ โดยห้องแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลาย

ส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ 

ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ 

หลากหลายสไตล์  หมายเหตุ : ส าหรับท่านที่

ชื่นชอบการดื่มไวน์ก็สามารถซ้ือได้จากที่นี่หรือ

จะเลือกซ้ือกลับไปเป็นของฝากก็ได้ น าท่านชม 

สะพานทองค า Golden Bridge ตั้งตระหง่าน

เหนือหุบเขาบานาฮิลล์ แหล่งท่องเที่ยวใหม่

ล่าสุด เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 

ข้างอุ้มไว้ มีความสวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยว

นึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศาได้

อย่างเต็มอิ่ม  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)   

ที่พัก : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 * 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)  

อิสระเดินเล่นชม บานาฮิลล์ พักผ่อนตาม

อัธยาศัย จนถึงสมควรเวลานัดหมาย น าพา

ท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน  แวะ ร้าน OTOP  

ให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าประจ าเมือง  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  

  เ ดิ น ท า งสู่  หมู่ บ้ า น กั๊ ม ท า น  Cam Thanh 

Village  หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้าน

เล็กๆรอบ หมู่ บ้ านมีสวนมะพร้าวและมีแม่น ้ า

ล้อมรอบ  อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง 

ให้ท่าน สนุกสนานไปกับ กิจกรรม!! นั่งเรือ

กระด้ง Cam  Thanh Water Coconut Village 

ระหว่างการ ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงาม น า ท่านชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน เป็น

เมืองที่ ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บ

  วันที่สอง      บานาฮิลล์ – เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง – ชมเมอืงมรดกโลกฮอยอัน –  

เมืองดานงั – สะพานมงักร - สะพานแห่งความรัก                                     อาหารเช้า

, เที่ยง, เย็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                 



รักษาความ เป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้

อย่างดีเยี่ยม  ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก

องค์การ  UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องด้วย

เป็น ตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออก

 เ ฉี ย ง ใ ต้  มี ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ

 สถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติ

 ไว้ได้อย่างมเีอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายใน

 เมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้

 เป็นอย่างดี อีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองนี้ ยามค ่า

 คืนที่นี่จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงาม  จากนั้นน า

ท่านเดินทางเข้า เมืองดานัง อดีตหมู่บ้านชาวประมง  เ มื อ งท่ า

ส าคัญของเวียดนามกลาง มีหาดทรายขาวที่ขึ้นชื่อ วิวที่ สวยงาม

ข อ ง ภู เ ข า หิ น อ่ อ น  ร ว ม ถึ ง ง า น ศิ ล ป ะ ผ้ า ไ ห ม ปั ก  ซ่ึ ง มี

 เอกลักษณ์อันโดดเด่นที่หาชมได้จากเวียดนามเพียง แห่งเดียว 

 จากนั้นน าท่านสู่ สะพานมังกร Dragon Bridge สร้างขึ้นเป็น

 สัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ และฟื้ นฟูเศรษฐกิจของ

 ประเทศเวียดนาม สะพานมีความยาว 666 เมตร สร้างข้าม

แม่น ้า  Han River ช่วยให้การเดินทางจากสนามบินนานาชาติ

ดานังไป ยังถนนสายหลกัๆในเมอืงได้งา่ยขึ้น จุดเด่นส าคัญอยูท่ี่

มังกร ทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน สะพานแห่งความรัก

ดานัง Love  Bridge Da Nang สะพานแห่งความรักดานังที่นิยม

ของหนุ่มสาว คู่รักที่จะมาซ้ือกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ประดับตกแต่ง

ด้วยเสา รูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ทางด้านหลัง สามารถมองเห็นวิว ของสะพานมังกรแบบ

เต็มๆ  

เย็น    รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที่5) 

ที่ พัก  : Roliva Hotel Danang 4*/ Glamour Danang 4* / Luxtery Danang 4* หรือโรงแรม

ระดับใกล้เคียงกัน  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน

เดินทาง) 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)  

น าท่านชม หาดทะเล My Khe เป็นหาดที่

ส วยและมีชื่ อ เสี ยงที่ สุ ด ใน เมื องดานัง 

เนื่องจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและน า้ทะเล

ใสสวยงามย่ิงนัก ท้องทะเลที่ เงียบสงบ

ประกอบกับสายลมอ่อนๆ เหมาะแก่การว่าย

น ้าเป็นอย่างย่ิง ชายหาดนี้ได้รับความสนใจ

ไปทั่วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหาร

อเมริกันใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ และ

เรียกหาดนี้ ว่า หาดไชน่า (China beach) 

หลังจากสงครามส้ินสุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 

  วันที่สาม      เมืองดานัง – หาด My Khe – สวนเอเปค - พิพิธภัณฑ์จาม -  โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน - ทา่อากาศยาน

นานาชาตดิานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ        อาหารเช้า, เที่ยง, 

เย็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                 



แวะเก็บภาพความประทับใจที่  สวนเอเปค APEC PARK   สวนสาธารณะแห่งใหม่ มีพ้ืนที่กว้างถึง 8,668 

ตร.ม. ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าฮัน เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2017  บริเวณสวนมีสนาม

หญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแมน่ า้ฮัน  จุดเด่นของสวนแห่งนีคื้อ 

โดมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน มีลักษณะเหมือน "ว่าวยักษ์" ตั้งเด่นอยู่ อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ให้ทุก

ท่านได้นั่งเล่น พักผ่อน และเก็บภาพมากมาย และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และยังมีร้านขายของที่ระลกึ

อีกด้วย 

จากนั้นพาทุกท่านไปศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศดเวียดนามที่ พิพิธภัณฑ์จาม ซ่ึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 

2458 (ค.ศ. 1915) โดย อองรี ปาร์มองติเอร์ (Henri Parmentier) นักประวัติศาสตร์ศิลปะจามและ

หัวหน้าแผนกโบราณคดีของฝร่ังเศส เก็บรวบรวมประติมากรรม ศิลปะวัตถุ จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ 

มารวบรวมไว้ที่เวียดนาม เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  

น าท่านชม โบสถ์สีชมพู หรือ โบสถ์คริสต์

ดานัง Danang Cathedral เป็นจุดเร่ิมต้น

ของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นใน

สมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของ

ฝร่ังเศส เป็น โบสถ์ขนาดใหญ่ที่ เป็น

สถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิก มีการตกแตง่

อย่างประณีตสวยงาม ที่ส าคัญคือเป็น

โบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลัง ตัดขอบด้วย

สีขาว ดูละมุนตา จากนั้นน าท่านไปซ้ือของ

ฝากที่  ตล าดฮาน  Han Market เป็ น

สถานที่รวบรวมสินค้า อาหารพ้ืนเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม พิเศษ!!! ขนมปังฝร่ังเศส+นมสด 

ท่านละ1ช้ิน บริการแก่ทุกท่านก่อนเดินทางสู่สนามบิน 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

18.10 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET เที่ยวบินที่ VZ963 

19.50 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ 
 

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

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีน

ป้องกันโควิด19 ครบ 2เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรอง

การได้รับวัคซีนของหน่วยงาน ณ ประเทศนั้นๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร) 

 

►เงื่อนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 



- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย

ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่าน

จ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้น

ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ัง่เป็น Business Classได้ และต้องเดนิทางไป -กลบัพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นั้นไมส่ามารถเลื่อนวันได้ )  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่าย

พักเด่ียวเพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมือง

ใกล้เคียงแทน  

4.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6.  ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน VIETJET สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย

ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง

ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท

ประกันทั่วไป 

8.  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9.  ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  



2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4.  ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5.  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6.  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดนิทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 


