
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: VZ96       เวยีดนาม ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์ 
(พกับนบานาฮลิล)์ 4วนั 3 คนื BY VZ  

( บนิบา่ย - กลบัเย็น)   
 



 
 

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  
 

4,500 25  

9 – 12 เมษายน  2563 13,888 4,500 25  



10 – 13  เมษายน  2563 13,888  
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 
 
 

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 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   

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  ตลุาคม  2563 12,888 4,500 25  

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

15 – 18  ตลุาคม  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 ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอ าคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู 8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

15.50 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Veitjet เทีย่วบนิที ่VZ962 

* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเครือ่งมจี าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่) 

วนัทีแ่รก     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – สะพานมงักร - คารฟ์ดรากอ้น - สะพานแหง่ความรกั 
                                                                                                                                             อาหาร เย็น 



17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลา
ทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืงทา่
ทีส่ าคัญและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวยีดนาม เมอืงนี้เจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจน

กลายเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญ  จากนัน้ น าท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานังในโอกาส
ครบรอบ 38ปี ทีเ่มอืงดานังไดรั้บอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วสว่นใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง ตอ้ง
แวะชมความสวยงาม และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานทีพ่่นน ้าจาก
ปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง ซึง่คารฟ์ดรา
กอ้นนี้มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพือ่ทีเ่มือ่เตบิใหญ่ เรยีนสงูขึน้
ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีคู่ร่ักนยิมมา
เขยีนชือ่พรอ้มคลอ้งกุญแจ  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

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 าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านก ั๊มทาน สนุกสนานไปกบั

กจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut 

Village หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้ว

รมิแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่า

ทหาร อาชพีหลักของคนที่นี่คืออาชพีประมง ระหว่างการ

ล่องเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม จากนัน้ น าท่าน

ชม วดัฟุ๊ กเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุ

ของเมืองฮอยอันใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มี

จุดเด่นอยูท่ีง่านไมแ้กะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถ

ท าบญุต่ออายโุดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแกท่่าน จากนัน้ น า

ท่านชม สะพานญีปุ่่ น ซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิท์ีส่รา้ง

ขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมงักร ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ม ีมงักรอยูใ่ตพ้ภิพสว่นตัวอยูท่ีอ่นิเดยีและหางอยูท่ีญ่ีปุ่่ น สว่นล าตัวอยู่

ทีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่งักรพลกิตัวจะเกดิน ้าทว่มหรอืแผน่ดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึสรา้งสะพานนีโ้ดยตอกเสาเข็มลงกลาง

ล าตัวเพือ่ก าจัดมนัจะไดไ้มเ่กดิภยัพบิตัขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอซู ึง่อยูบ่นสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอนัชาวบา้นจะน าสนิคา้

ต่าง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กท่องเทีย่วท่านสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ 

กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมูบ่า้นแหง่หนึง่

อยู่ในตัวเมอืงดานังที่มชี ือ่เสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถ

บนัทกึภาพหรอืซื ้องานแกะสลักเหลา่นี ้เพือ่เอากลับไปเป็ นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น 

 



เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

*พเิศษเมนกูุง้มงักร * 

บา่ย  น าท่าน น ัง่กระเชา้ขึน้สู่บานาฮลิล ์ดื่มด ่าไปกับววิทวิทัศน์

ของเมอืงบนความสูงถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็น

กระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าว

ทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม 

ค.ศ.2009 ขึน้ไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์ี

สอรท์ และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาใน

วันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่ักผ่อน

หย่อนใจ ตัง้อยูท่างตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของ

เวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง 

ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมือ่สมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณา

นคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่ัก สิง่

อ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ักผ่อน เนื่องจาก

ทีน่ี ่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทั ง้ ปี อ ุณหภ ูม เิฉลีย่ทั ง้ปี 

ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้ บรเิวณลานกวา้งเมือ่

ท่านเดนิทางขน้มาถงึ บานา่ฮลิส ์แห่งนี้ท่านจะไดพ้บกับ

ลูกโลกขนาดใหญ่ทีต่กแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล 

หรอืเมือ่มเีทศกาลต่างๆ จากนัน้ น าท่านชม สะพานสทีอง 
หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหมล่า่สดุซึง่อยู่

บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้ง

อุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจดุ

ท่องเที่ยวนึงทีไ่ดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถ

ถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ได ้

อยา่งเต็มอิม่ จากนัน้ น าทา่นน่ังรถรางเพือ่ไปชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์ีม่ลีักษณะคลา้ยถ ้าทีถ่กูสรา้งขึน้มา 

ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที่เก็บไวน์ 

ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล์  หมายเหตุ : ส าหรับท่านที่ชืน่ชอบการดื่มไวน์ก็

สามารถซือ้ไดจ้ากทีแ่ห่ง หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้หลังจากนัน้ น าท่านชม หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวน

ดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กู

จัดเป็นสัดสว่นอยา่งสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่มว่่าท่านจะอยูม่มุไหนของสวนก็สามารถถา่ยรปู

ออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนตกิ อสิระ

ถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

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 ์– สวนสนกุ Fantasy Park – เว ้- พระราชวงัไดโนย – ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม 
                                                                                                                
                                                                                                                         อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านไปยัง สวนสนุกFantasy Park (รวมคา่เครือ่งเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้คา่เขา้หุ่นขีผ้ ึง้ 10 

USD)เป็นสวนสนุกทีเ่ต็มไปดว้ยความสนุกมากมาย 

โดยไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากนวนยิายทีม่ชี ือ่เสยีง

ของนักเขยีนชาวฝร่ังเศส นามวา่ Jules Verne น่ันก็

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

แล ะ  2 0 ,000  Leagues Under The Sea โดย

นักท่องเที่ยวจะไดเ้ดนิเขา้สู่ป่าในเทพนิยาย ผ่าน

สวนไดโนเสาร์ ไดพ้ิชติหอคอยสูงกว่า 29 เมตร 

พรอ้มดว้ยภาพยนตร์ระบบ 3D, 4D และ 5D สุด

ทันสมยั และยงัมสี ิง่ทีน่่าสนใจรออยูอ่กีมากมาย  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางต่อไปยัง น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงเว ้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส ซึง่จ าลองแบบมาจาก

พระราชวังกูก้งหรอืพระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรุงปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนักตา่งๆรวมถงึ

ก าแพงรอบพระราชวังทัง้หมด ไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย้ มลีักษณะเป็นรูป

สีเ่หลีย่มจัตรัุส ลอ้มรอบดว้ยคนู ้าขนาดใหญท่ัง้สีด่า้น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่     

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

 หลังอาหารค ่าน าทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิของแมน่ ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอ่ดุมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 

นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

 

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

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่                วดัเทยีนม ู-  ดานงั – วดัหลนิหอ์ ึง๋ – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – กรงุเทพ 
                                                                                                                                  อาหารเชา้, กลางวนั  

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่นับเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานกิาย
เซน จุดทีโ่ดดเดน่ของวัดเทยีนมูก่็คอื เจดยีท์างเกง๋ 8 เหลีย่ม มคีวามสงู 
7 ชัน้ ในแต่ละชัน้นัน้จะเป็นตัวแทนของชาตภิพต่างๆของพระพุทธเจา้ 
ทางฝ่ังซา้ยและขวาเป็นที่ตัง้ของศลิาจารกึและระฆังส ารดิขนาดใหญ่
ยักษ์มนี ้าหนักถงึ 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้นหลังของเจดียจ์ะเป็น
ประตูทางเขา้สู่บรเิวณภายในวัด น าท่านเดนิทางสู่  น าท่านไหวเ้จา้แม่
กวนอมิ วดัหลนิอึง๋ (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
ภายในวหิารใหญข่องวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์า่งๆ
ตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจา้แม่
กวนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเลคอย



ปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบ
ไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ยงัเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จดุชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ก่อนกลับแวะใหท้่านซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)เป็นสถานที่รวบรวมสนิคา้ อาหารพื้นเมือง

เวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม มใีหเ้ลอืกครบทุกสิง่ อยา่งเรยีกไดว้่าอยากไดอ้ะไร อยากซือ้อะไร ก็มาหาไดท้ี่

ตลาดฮานแหง่เลย ระหวา่งทาง แจกขนมปงั ปั่นหมีข่นมปงั ประจ าชาตเิวยีดนาม 

18.10 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย Thai Vietjet   
เทีย่วบนิที ่ VZ963 

19.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท

จะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และเบอรต์ดิตอ่ พรอ้มช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

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

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการ
โอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่ากรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ

**กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น**  

1. ตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิล)์   

2. หรอืสามารถพัก 3 ทา่น พกัเป็นเตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีงคะ่ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 600 บาท / ทา่น **  

**พกับนบานาฮลิลก์ระเป๋าเดนิทางตอ้งไมเ่กนิ 20 นิว้ หากเกนิ 20 นิว้ ตอ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กเปลีย่น 

เพือ่ขึน้กระเชา้ไปยงับานาฮลิลค์ะ่** 

3. กรณพีาสปอรต์ตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 800 บาท 
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 



2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่าย

การบนิเรยีกเกบ็  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนั

สขุภาพเพิม่ได ้

7. คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์**ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่** 

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมนีร้วม Va tเรยีบรอ้ยแลว้ 

10.บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

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

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   



12. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม 

พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และ

ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


