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 ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง(Golden Bridge) + อิสระเต็มวัน ณ บาน่าฮิลล ์ 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์ล่องเรือกระดง้ และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ต่ืนตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝัง่แม่น ้าหอม 

 อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตบ์นบาน่าฮิลล ์2 ม้ือ + อาหารไทยและกุง้มงักร 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานัง 3 ดาว 

ก าหนดการเดินทาง: พฤศจกิายน 62 - มีนาคม 63 
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วนัแรก  กรงุเทพ –ดานงั – เว ้– วดัเทยีนมู๋ – ตลาดดองบา – ลอ่งเรอืมงักรชมแมนํ่า้หอม 

07.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ
บนิ VIETJET AIR  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

10.50 น.     นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิที ่ VZ960 

12.30น  เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั) นําท่านผ่านด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) (อาหารเวยีดนาม) 

บา่ย  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองเว ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม) นําท่านผ่านชม Tam Giang 
เป็นทะเลสาบน้ํากร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยีเป็นพื้นที่ชาวเวยีดนาม
ใชใ้นการเลี้ยงกุง้ ปลา เป็นจํานวนมาก ชมววิที่สวยงามของอ่าว

ทะเล Lang Co เป็นหนึ่งในสบิอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่
ชาวเวยีดนามใชใ้นการเลีย้งหอยเพื่อการผลติมุก(แวะชมขากลบั)
จากนั้นนําท่านเขา้สู่ วดัเทยีนมู่ ไหวพ้ระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มี

หอคอยเจดีย ์8 เหลี่อม สูง 8 ชัน้ ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังซา้ยของแม่
น้ําหอม พรอ้มเรือ่งเลา่มากมายเกีย่วกบัพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งน้ี 
ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกตอ้งจารึก

เน่ืองมาจากมพีระจนีขับรถออสตนิคันประวัตศิาสตรท์ี่โชวอ์ยู่ที่วัดน้ี
ไปราดน้ํามันเผาตัวเองประทว้งรัฐบาลเวียดนามที่ทําลายพุทธ
ศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจรมิแม่น้ําหอม จากนัน้นํา

ท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสนิคา้
มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม 
หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึมากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (2)  หลังอาหาร นําคณะ
เดนิทางลง ล่องเรอืมงักรชมแม่นํา้หอม ชมการแสดงพื้นเมือง
ของชาวเวยีดนามโบราณ ทัง้เสยีงดนตร ีทีม่าจากเครือ่งดนตรดีดีสตีี

เป่า และเสยีงรอ้งขบัขานในเพลงเวยีดนามดังเดมิ มันก็จะเป็นอะไร
ทีถ่อืเป็นประสบการณท์ีไ่ม่รูล้มื 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงเว ้ โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ **** 

วนัทีส่อง   พระราชวงัไดโนย้–น ัง่รถสามลอ้ซโิคล-่รา้นเยือ้ไผ–่ ไขมุ่ก– 
บานา่ฮลิล–์ สะพานมอื – สวนสนุก 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม (3)     
  จากนั้นนําท่านชม พระราชวงัไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่ง

สุดทา้ยของเวยีดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก 
เป็นที่ประทับ ที่ทําการของระบบพระราชวงศส์ุดทา้ยของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมี
พระองค์ทั ้งหมด 13 องค์ที่ไดข้ ึ้นมาถือครองราชย์นับตั ้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ใหญ่โต อลงัการเป็นอย่างยิง่ ท่านจะไดช้มครบทัง้หมด 3 สว่นของพระราชวัง
ไดแ้ก่ กําแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กงิถั่น” ที่ทํา
การของพระองคก์บั เสนาธกิารและแม่ทับ ทอ้งพระโรงที่เรียกว่านคร

จักพรรค ์“ไถหว่า” และส่วน–ที่สําคัญมากที่สุดของพระราชวังคือ
พระราชวังตอ้งหา้ม เป็นที่ประทับของพระองค ์พระราชนีิ นางสนม
และกลุม่คนรับใชเ้ป็นขนัท ีทีเ่รยีกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น” พเิศษ!!นําทา่น

น ัง่รถสามลอ้ซโิคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว ้ซึง่เป็นจุดเด่นและ
เอกลกัษณ์ของเวยีดนาม (ไม่รวมค่าทปิคนขีส่ามลอ้) ระหว่าง
ทางแวะ ชมผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ ซึง่เป็นนวัตกรรม
ใหม่ของประเทศฝรั่งเศสทีม่ขีบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลั่นกรองเพื่อ

จะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆที่มี
ประโยชนด์ตีอ่สขุภาพ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) (Seafood สไตล์

เวยีดนาม) 
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จากนัน้นําท่านเยอืนภูเขา บานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกับการน่ังกระเชา้
ทีย่าวทีส่ดุในเวยีดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอก

สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมววิทิวทัศที่สายงามของภูเขา
ฮายเวิน่ เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึง่สมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตัง้ใจ
จะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอกีแห่งหนึ่งของเวยีดนาม บนภูเขามีรี

สอรท์หอ้งพัก รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ทีร่อ
ใหท้า่นไปเลน่สวนสนุกแบบไมอ่ ัน้ นําท่านน ัง่รถไฟไต่เขา ที่มีที่
เดยีวในประเทศเวยีดนามเพือ่ขึน้ไปชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั 

Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไมเ้มืองหนาว
หลากหลายชนิด นําท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วดัลงิอ ืง๋แห่ง
บานาฮวิล ์ทีเ่ป็นองคม์ีความสูงถงึ 30 เมตร นําท่านชมอุโมงคเ์ก็บ

ไวนท์ีม่อีายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาคน้พบบา
นาฮวิลใ์นยุคแรกๆสามารถซือ้ไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลกึได ้
(ใหท้่านไดอ้สิระเล่นสวนสนุก + ดูหนงั 3D,4D,5D ฟรทีุก

อยา่ง / ยกเวน้หอ้งหุ่นขีผ้ ึง้) จากนัน้นําท่านชมสถานที่แห่งใหม่
บนบาน่าฮลิลนั์น้ก็คอื สะพานสทีองหรอืสะพานมอืยก น ัน้เอง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (5) บุฟเฟ่ต์อาหาร
นานาชาตบินบานา่ฮลิล ์

  นําท่านเขา้สู่ท ีพ่กั  Mercure Danang French Village 
Bana Hills 

(หมายเหตุ : หอ้งบนบานา่ฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น 

หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้) 
ถา้ลูกคา้ตอ้งการพกั 3 จะตอ้งเพิม่ หอ้งละ 700 บาท เป็น Family Room เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง  

วนัทีพ่กับนบานา่ฮลิล ์อาจจะมสีลบัคนืพกั แตโ่ปรแกรมเทีย่วทกุอยา่งเหมอืนเดมิ 

วนัทีส่าม   อสิระบนบานา่ฮลิล ์– วดัหลงิอ ิง๋ – สะพานแหง่ความรกั – รปูปัน้ปลามงักร – สะพานมงักร 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่หอ้งอาหารบานา่ฮลิล ์(6) 
ใหท้า่นไดอ้ธัยาศยั รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮลิลท์ี่มีความสูง 1300 เมตรเทียบกับ
ระดับน้ําทะเลซึง่แต่ก่อนเป็นที่พักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรั่งเศสในช่วงที่เขามาทําสงครามใน

ประเทศเวยีดนาม  ท่านจะไดซ้มึซับอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ที่มาดว้ยหมอก
และดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายชนดิ พเิศษของภูเขาบานาฮลิลค์อืในเวลาหนึ่งวันจะครบ 4 ฤดู เชา้
เป็นฤดใูบไมผ้ล ิเทีย่งเป็นฤดรูอ้น บ่ายเป็นฤดใูบไมร้่วง เย็นเป็นฤดหูนาว ใหท้่านอสิระกบักจิกรรมเครือ่ง
เลน่ในสวนสนุกหรอืชมพระองคใ์หญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮลิล ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (7) บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบานา่ฮลิล ์
  ใหท้า่นไดอ้สิระเต็มทีบ่นบานา่ฮลิลอ์ยา่งจใุจ 
15.30  ไดเ้วลาอนัเหมาะสมจากน ัน้นําทา่นลงจากบานา่ฮลิล ์สูเ่มอืง

ดานงั 
  จากนัน้นําท่านมัสการองค ์เจา้แมก่วนอมิ ณ วดัหลงิอ ิง๋ อยู่บน

เกาะเซนิตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่

ทีส่ดุของทีน่ี่ รูปปั้นปูนขาวของเจา้แม่กวนอมิยืนหันหลังใหภู้เขา 
หันหนา้ออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลา เสยีงระฆังวดัทีต่ปีระสานกับเสยีงคลืน่นัน้ช่วยให ้

ชาวเรือรูส้กึสงบ และสรา้งขวัญกําลังใจอย่างดเียี่ยม และเป็นที่
เคารพนับถอืของคนดานัง 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร(8)(อาหารไทย+กุง้

มงักร) 
จากนัน้นําท่านชม สะพานแหง่ความรกั ทีน่ยิมของหนุ่มสาวคู่รัก
กนัมาซือ้กญุแจใสคลอ้งใสส่ะพาน จากนัน้นําท่านชม รูปปั้นปลา

มงักร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กําลังจากปลา
กลายเป็นมังกรในระยะใกล ้เชญิท่านเพลดิเพลนิกบัความอลังการ
ของ สะพานมงักรไฟที่มีความยาวถงึ 666 เมตร เป็นสะพาน 6 

เลนส ์ซึง่เป็นสะพานทีต่ระการตามากทีส่ดุของเวยีดนามในเวลาน้ี
โดยการแสดงน้ีจะเริม่เวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์
เท่านัน้ 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงดานงั  โรงแรม ADINA HOTEL , 
OCEAN HAVEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่*** 
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วนัทีส่ ี ่    หมูบ่า้นหนิออ่น - เรอืกระดง้ - ฮอยอนั - ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม (9)  
  นําท่านผ่านชม ภูเขาหนิอ่อน Marble Mountains และนํา

ท่านเขา้ชม หมู่บา้นหนิแกะสลกัออ่น ที่มีแหล่งวัตถุดบิหนิอ่อน

เน้ือด ี และชา่งแกะสลกัฝีมอืประณีต ส่งออกจําหน่าย ทั่วโลก นํา
ท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกจิกรรม 
น ัง่เรอืกระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวน

มะพรา้วรมิแม่น้ํา ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่า
ทหาร อาชพีหลกัของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหว่างการล่องเรือ
ท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลง

พืน้เมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมานําทีพ่ายเรอืมาเคาะ
กนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืง
ฮอยอนั เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒน ธรรมไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนจาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยู่ที่บา้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่
กวา่ 200 ปี มหีลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน 
ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซํ้าแบบทั ้งในดา้นศิลปะและการ

แกะสลัก ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีน 
**เมอืงฮอยอนั ไม่อนุญาตใหนํ้ารถใหญ่เขา้ไป ดงัน ัน้การ
เดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิทีอ่งเทีย่วทีด่ที ีสุ่ด**นําท่านชม สะพาน

ญีปุ่่ น ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อ
เชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ่ชาตเิขา้ดว้ยกนั ชม พพิธิภณัฑ์
ประวตั ิศาสตรว์ดักวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจนี และบา้น

โบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสาน
สถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอืเขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (10)  

นําท่านไปละลายทรพัยท์ี ่ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้
มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้
เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงาน

ฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือนัวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก 
ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชดุอา๋วหย่าย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ 
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น  

 

 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทาง สูส่นามบนิ Danang International Airport เตรยีมตวัเดนิทางสู่

กรงุเทพฯ 
18.10 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ963  
19.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภีาพดว้ยความประทับใจ ….  

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  
ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคญั** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร 
ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

 

 
 
 
 

 
 

วนัทีเ่ดนิทาง 
หอ้งเตยีงคู ่นอน 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั 3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

วนัที ่6-9 พฤศจกิายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่12-15 พฤศจกิายน 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่14-17 พฤศจกิายน 62 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่19-22 พฤศจกิายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่22-25 พฤศจกิายน 62 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่24-27 พฤศจกิายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่26-29 พฤศจกิายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่27-30 พฤศจกิายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่28 พ.ย.-1ธ.ค. 62 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่2-5 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่3-6 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่15-18 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่17-20 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่18-21 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่19-22 ธนัวาคม 62 13,899.- 4,900.- 

2563 

วนัที ่5-8 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่7-10 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่8-11 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่16-19 มกราคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่2-5 กมุภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่4-7 กมุภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่11-14 กมุภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่13-16 กมุภาพนัธ ์63 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่14-17 กมุภาพนัธ ์63 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่18-21 กมุภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่19-22 กมุภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่23-26 กมุภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่3-6 มนีาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่6-9 มนีาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่10-13 มนีาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่11-14 มนีาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่12-15 มนีาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่15-18 มนีาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่17-20 มนีาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่24-27 มนีาคม 63 12,899.- 4,900.- 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชัน้ทัศนาจร (เครือ่งเหมาลําตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 
 คา่สมัภาระน้ําหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คา่ทีพ่ักตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  

 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   
    คา่ธรรมเนียมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 

 คา่อาหารตามรายการระบ ุ

 คา่รถรับ-สง่นําเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 หัวหนา้ทัวรท์ีช่ํานาญเสน้ทางนําท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย  3%   
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่ายเพิม่เองตา่งหาก ) 
 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยู่กบัอตัรา 

    แลกเปลีย่น (กรุณาตดิต่อสายการบนิโดยตรง) 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

เง ือ่นไขในการจอง 
 ชําระมัดจําในวนัทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรือสําเนา) ส่วนที่เหลอืชําระทัง้หมดอย่าง

นอ้ย 25 วนักอ่นการเดนิทาง 
 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่า
ทัวรท์ัง้เต็มจํานวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหตุ  
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

 ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะ
ถอืวา่ท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน จะไมม่หีัวหนา้ / แตถ่า้ 15 ท่านขึน้ จะมหีัวหนา้ทัวรต์ลอดการเดนิทาง 

การยกเลกิ 
**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํและยอดเต็มในทกุกรณี **** 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก

คา่บรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาต ิหรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

  หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
  หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่วเอง 

  ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือ่น
วนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

  หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้
 
 


