
CODE: VZ96   เวยีดนาม ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์

(พกับนบานาฮลิล)์ 4วนั 3 คนื BY VZ  
( บนิบา่ย - กลบัเย็น)   

 

 
 

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

พเิศษ!! เมน.ู. กุง้มงักร  

(พเิศษ เมน ูฮอ่งเต+้ ใสชุ่ดจกัรพรรด)ิ 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

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  มถินุายน  2563  12,888  
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

 
 

4,500 25 

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

18 – 21  มถินุายน   2563 11,888 4,500 25 

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

2 – 5  กรกฎาคม  2563 12,888 4,500 25 

9 – 12  กรกฎาคม  2563 12,888 4,500 25 

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 ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชัน้ 4 ประต ู 8 เคานเ์ตอร ์Q สาย

การบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

15.50 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Veitjet เทีย่วบนิที ่VZ962 

* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเคร ือ่งมจี าหนา่ยอาหารและเคร ือ่งดืม่) 

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ที่

เวยีดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหนิออ่นเป็นเมืองท่าทีส่ าคญัและ

เป็นเมอืงใหญ่อันดบั4 ของประเทศเวยีดนาม เมอืงน้ีเจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืง

ท่าทีส่ าคญั   

จากนัน้ น าท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังไดร้ับ

อสิรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ตอ้งแวะชมความสวยงาม  

และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานที่พ่นน ้าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของ

สงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมืองของดานัง ซึง่คารฟ์ดรากอ้นนี้มีความหมายใหช้าวเวยีดนาม 

หมั ่นศกึษาหาความรูม้าประด ับตน เพื ่อที ่เมื ่อเตบิใหญ่ เร ียนสูงขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลอื

ประเทศชาต ิ 

ชม สะพานแห่งความรกั เป็นสะพานที่คู่รักนิยมมาเขยีนชือ่พรอ้มคลอ้งกุญแจ  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

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

 

วนัทีแ่รก     สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – สะพานมงักร – คารฟ์ดรากอ้น – สะพานแหง่ความรกั 
                                                                                                                                          อาหาร เย็น 



  

 

วนัทีส่อง       ลอ่งเรอืกระดง้ - ฮอยอนั – บา้นแกะสลกัหนิออ่น -  บานาฮลิล ์- สวยดอกไม ้– สะพานสทีอง –    

                   โรงเก็บไวน ์                                                                                                              อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านก ั๊มทาน สนุกสนานไปกบั

กจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut 

Village หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้ว

รมิแม่น ้า ในอดตีช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พักอาศัยของเหล่า

ทหาร อาชพีหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการ

ลอ่งเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม 

น าท่านชม วดัฟุ๊ กเก ีย๋น เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และ

เกา่แก่ทีส่ดุของเมอืงฮอยอนัใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น 

วัดน้ีมีจุดเด่นอยู่ที่งานไมแ้กะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน 

สามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธูปที่

ขดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแกท่่าน  

จากนั้น น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ซึง่สรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้

ศกัดิส์ทิธิท์ี่สรา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมังกร ชาวญี่ปุ่ นเชือ่ว่าม ีมังกรอยู่ใตพ้ภิพส่วนตัวอยู่ที่อนิเดยีและหางอยู่ที่

ญีปุ่่ น ส่วนล าตัวอยู่ทีเ่วยีดนาม เมื่อใดทีม่ังกรพลกิตัวจะเกดิน ้าท่วมหรอืแผ่นดนิไหว ชาวญี่ปุ่ นจงึสรา้งสะพานน้ีโดย

ตอกเสาเข็มลงกลางล าตวัเพือ่ก าจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบิัตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอซู ึง่อยู่บนสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอนั

ชาวบา้นจะน าสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ี่หนา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กท่องเทีย่วท่านสามารถซือ้ของที่ระลกึ เป็นของฝากกลับ

บา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้  

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่งหนึง่อยู่ในตัวเมืองดานังที่มชีือ่เสยีงโด่งดัง

ไปทั่วโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลักหนิออ่น หนิหยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรอืซื ้องานแกะสลกัเหล่าน้ี เพื่อ

เอากลบัไปเป็ นของฝาก หรอืซือ้กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร *พเิศษเมนูกุง้มงักร * 

  น าท่าน น ัง่กระเชา้ขึน้สู่บานาฮลิล ์ดื่มด ่าไปกับววิทวิทัศน์

ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็น

กระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาว

ทีส่ดุในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมื่อวนัที ่9 มนีาคม 

ค.ศ.2009 ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์ี

สอรท์ และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาใน

วนัที่อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอรท์และสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเที่ยวของ

เวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมืองดานัง 

ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณา

นิคม จงึไดม้ ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที ่พัก สิง่

อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี 

ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้ บรเิวณลานกวา้งเมื่อท่านเดนิทางขน้มาถงึ บาน่าฮลิส ์แห่งน้ีท่านจะไดพ้บ

กับลูกโลกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลต่างๆ  



จากนั้น  น าท่ านชม  สะพานสีทอง หรือ GOLDEN 

BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า 

ฮลิส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้

ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุด

ท่องเที่ยวนึงที่ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถ

ถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา 

ไดอ้ย่างเต็มอิม่ จากนั้น น าท่านน่ังรถรางเพื่อไปชม โรง

เก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ที่มีลักษณะคลา้ยถ ้าที่ถูกสรา้ง

ขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ โดยหอ้งแห่งน้ีจะถูกจัด

ออกเป็นหลายส่วนดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที่เก็บ

ไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลาย

สไตล ์ หมายเหตุ : ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดจ้ากที่แห่ง หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็

ได ้หลงัจากนัน้ น าท่านชม หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวน

ดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสดัสว่นอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย 

ทีไ่ม่วา่ท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับ

สมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ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 (รวมค่า

เคร ือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้คา่เขา้หุน่ข ีผ้ ึง้ 10 USD)

เป็นสวนสนุกที่เต็มไปดว้ยความสนุกมากมาย โดยไดร้ับแรง

บันดาลใจมาจากนวนิยายที่มีชื่อเสียงของนักเขียนชาว

ฝรั่งเศส นามว่า Jules Verne น่ันก็คือเรื่อง Journey To 

The Center of the Earth และ 20 ,000 Leagues Under 

The Sea โดยนักท่องเที่ยวจะไดเ้ดนิเขา้สู่ป่าในเทพนิยาย 

ผ่านสวนไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสูงกวา่ 29 เมตร พรอ้ม

ดว้ยภาพยนตรร์ะบบ 3D, 4D และ 5D สดุทันสมัย และยังมี

ส ิง่ทีน่่าสนใจรออยู่อกีมากมาย  

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเว ้ น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบ

จนี โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่

ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนักตา่งๆรวมถงึก าแพงรอบพระราชวงัทัง้หมด ไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศส

โดยทางเรอื พระราชวงัไดโนย้ มลีกัษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตรุัส ลอ้มรอบดว้ยคนู ้าขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่ 



เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส ซึง่จ าลองแบบมาจาก

พระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนักต่างๆรวมถงึ

ก าแพงรอบพระราชวังทัง้หมด ไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย้ มีลักษณะเป็นรูป

สีเ่หลีย่มจัตรุัส ลอ้มรอบดว้ยคนู ้าขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่     

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

 หลงัอาหารค า่น าท่าน ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอ่ดุมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 

นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

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

 

วนัทีส่ ี ่        วดัเทยีนมู -  ดานงั – วดัหลนิหอ์ ึง๋ – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – กรุงเทพ 

                                                                                                                              อาหารเชา้, กลางวนั  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่นับเป็นศนูยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน 

จุดที่โดดเดน่ของวดัเทยีนมู่ก็คอื เจดยีท์างเกง๋ 8 เหลีย่ม มคีวามสูง 7 ชัน้ 

ในแต่ละชัน้นัน้จะเป็นตัวแทนของชาตภิพต่างๆของพระพุทธเจา้ ทางฝ่ัง

ซา้ยและขวาเป็นที่ตัง้ของศลิาจารึกและระฆังส าริดขนาดใหญ่ยักษ์มี

น ้าหนักถึง 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้นหลังของเจดีย์จะเป็นประตู

ทางเขา้สูบ่รเิวณภายในวดั  

น าท่านไหวเ้จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอ ึง๋ (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด

ของเมอืงดานังภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้น

แถบนี้ นอกจากน้ียังมรีูปปั้นปูนขาวเจา้แม่กวนอมิซึง่มีความสูงถงึ 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยืน

หันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแห่งน้ี

นอกจากเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ี่ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วที่สวยงาม

เป็นอกีนึง่จุดชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ก่อนกลับแวะใหท้่านซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)เป็นสถานที่รวบรวมสนิคา้ อาหารพื้นเมือง

เวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม มใีหเ้ลอืกครบทุกสิง่ อย่างเรยีกไดว้่าอยากไดอ้ะไร อยากซือ้อะไร ก็มาหาไดท้ี่

ตลาดฮานแห่งเลย  

ระหวา่งทาง แจกขนมปงั ปั่นหมีข่นมปงั ประจ าชาตเิวยีดนาม 

18.10 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิ Thai Vietjet  เทีย่วบนิที ่ VZ963 
19.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 
 

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

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นต้น โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษัิท

จะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

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

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  



- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋ใกลว้นัเดนิทาง ท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

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

กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการ

โอนเงนิมัดจ า 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ

**กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น**  

1. ตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิล)์   

2. หรอืสามารถพัก 3 ทา่น พักเป็นเตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีงคะ่ มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 600 บาท / ทา่น **  

**พักบนบานาฮลิลก์ระเป๋าเดนิทางตอ้งไมเ่กนิ 20 นิว้ หากเกนิ 20 นิว้ ตอ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กเปลีย่น เพือ่ขึน้กระเชา้

ไปยังบานาฮลิลค์ะ่** 

3. กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพ่ักเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสายการบนิ Vietjet Air สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่

ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่าย

การบนิเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเง ือ่นไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนั

สุขภาพเพิม่ได ้

7. คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์**ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่** 

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

9.โปรแกรมน้ีรวม Va tเรยีบรอ้ยแลว้ 

10.บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

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

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  



4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม 

พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และ

ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


