
พักโรงแรม 4 ดาว เมืองเว 1คืน และ 3 ดาว ดานัง 2คืน 

พิเศษ!! เมนู.. กุงมังกร และไวทแดง DALAT  

ฟรี Wifi On Bus  ฟรีเสือยดืเวียดนาม คนละ 1ตัว  

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-2 ป 
Infant 

พักเด่ียว/เดินทาง
ทานเดียว เพิม่ 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

28 – 31 ต.ค 2562 9,888 4,500 25 

2 – 5 พ.ย 2562 10,888 4,500 25 

6 – 9 พ.ย 2562 9,888 4,500 25 

NIDN193868



 

 

9 – 12 พ.ย 2562 10,888  

 

ไมมีราคาเด็ก 

Infant 3,500฿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมีราคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 25  

13 – 16 พ.ย 2562 9,888 4,500 25  

16 – 19 พ.ย 2562 10,888 4,500 25  

20 – 23 พ.ย 2562 9,888 4,500 25  

23 – 26 พ.ย 2562 10,888 4,500 25  

27 – 30 พ.ย 2562 9,888 4,500 25  

30 พ.ย – 3 ธ.ค 2562 11,888 4,500 25  

1 – 4 ธ.ค 2562 9,888 4,500 25  

6 – 9 ธ.ค 2562 11,888 4,500 25  

11 – 14 ธ.ค 2562 9,888 4,500 25  

13 – 16 ธ.ค 2562 11,888 4,500 25  

15 – 18 ธ.ค 2562 9,888 4,500 25  

19 – 22 ธ.ค 2562 10,888 4,500 25  

25 – 28 ธ.ค 2562 11,888 4,500 25  

30 ธ.ค – 2 ม.ค 2563 15,888 4,500 18  

1 – 4 ม.ค 2563 10,888 4,500 25  

8 – 11 ม.ค 2563 9,888 4,500 25  

11 – 14 ม.ค 2563 10,888 4,500 25  

15 – 18 ม.ค 2563 9,888 4,500 25  

18 – 21 ม.ค 2563 10,888 4,500 25  

22 – 25 ม.ค 2563 9,888 4,500 25  

25  - 28 ม.ค 2563 12,888 4,500 25  

28 – 31 ม.ค 2563 9,888 4,500 25  

30 ม.ค – 2 ก.พ 2563 10,888 4,500 25  

2 – 5 ก.พ 2563 9,888 4,500 25  

6 – 9 ก.พ 2563 11,888 4,500 25  

12 – 15 ก.พ 2563 10,888 4,500 25  

15 – 18 ก.พ 2563 10,888 4,500 25  

19 – 22 ก.พ 2563 10,888 4,500 25  



 

 

22 – 25 ก.พ 2563 10,888  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมีราคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

4,500 25  

26 – 29 ก.พ 2563 9,888 4,500 25  

29 ก.พ – 3 มี.ค 2563 10,888 4,500 25  

4 – 7  มี.ค 2563 10,888 4,500 25  

7-10  มี.ค 2563 10,888 4,500 25  

9-12  มี.ค. 2563 10,888 4,500 25  

14-17  มี.ค. 2563 10,888 4,500 25  

18-21  มี.ค. 2563 9,888 4,500 25  

21-24  มี.ค. 2563 11,888 4,500 25  

25 -28 มี.ค. 2563 10,888 4,500 25  

 

ไฟลทบนิ  

Departure     :      BKK – DAD VZ960  10.50-12.30 

Return           :     DAD – BKK VZ963  18.10-19.50 

 

 

07.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชัน้ 4 ประตู  

8 เคานเตอร Q สายการบนิ Thai Veitjet เจาหนาทีใ่หการตอนรบั และอํานวยความ

สะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง 

10.50 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ Veitjet เทีย่วบินที่ VZ960 

* ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง* (บนเครื่องมีจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม) 

วันที่แรก     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม                                                                                                                       

 อาหาร เย็น 



 

 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม 

เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ

4 ของประเทศเวียดนาม เมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมืองทาที่สําคัญ  จากน้ัน นําทาน

เดินทางสูเมืองเว  

บาย นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู นับเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที่โดดเดนของวัดเทียนมูก็คือ เจดียทางเกง 8 

เหลี่ยม มีความสูง 7 ช้ัน ในแตละช้ันน้ันจะเปนตัวแทนของชาติภพตางๆของพระพุทธเจา ทางฝงซายและขวาเปนที่ต้ังของ

ศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญยักษมีนํ้าหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของเจดียจะเปนประตูทางเขาสู

บริเวณภายในวัด จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดดองบา เปนตลาดใหญ ต้ังอยูริมฝงแมนํ้าหอม รอบนอกจะเปนสินคาของที่

ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใช ทั่วไป ใหทุกทานไดเลือกซื้อของไดตามอัธยาศัย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารค่ํานําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมนํ้าหอมมาจากบริเวณตนนํ้าที่อุดมไปดวยดอกไมปาที่

สงกลิ่นหอม เปนแมนํ้าสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดชมการแสดงดนตรีพ้ืนบาน และ 

นักรองชาวเวียดนามที่จะ มาขับกลอมบทเพลงใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ที่พัก : Asia Hue **** 4 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน  

 

วันที่สอง       พระราชวังไดโนย – ฮอยอัน – นั่งเรือกระดง-หมูบานแกะสลักหนิออน  

                                                                                                                           อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น 

เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 

นําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย สรางตามความเช่ือแบบจีน โดย

สถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึ่งจําลองแบบมาจากพระราชวังกูกงหรือพระราช

วังตองหามที่ย่ิงใหญของกรุงปกก่ิงประเทศจีน และการกอสรางพระ

ตําหนักตางๆรวมถึงกําแพงรอบพระราชวังทั้งหมด ไดนําอิฐมาจาก

ประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย มีลักษณะเปนรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวยคูนํ้าขนาดใหญทั้งสี่ดาน จากน้ันนําทาน

เดินทางสู เมืองฮอยอัน (Hoi An)เปนเมืองเล็ก ๆ ริมแมนํ้าทูโบน อยู

ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในเขตจังหวัดกวางนาม ซึ่งอดีตที่น่ีเคย

เปนเมืองทาที่ ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ชม 

บานเลขที่ 101 หรือ Old House Of Tan Ky เปนบานเกาหลังแรก

ของฮอยอัน รักษาไวต้ังแตศตวรรษที่ 18 – 19 ที่ตอไปคือ สมาคมฟุ

กเก๋ียน วากันวาเปนสมาคมที่เกาแกและมีชาวจีนมารวมตัวมากที่สุด

ในฮอยอัน ดานในประดิษฐานพระนางเทียนเหา (Thien Hao) หน่ึงใน

เทพที่มีช่ือเสียงเรื่องการเดินเรือ จากน้ัน นําทานชม สะพานญี่ปุน ซึ่ง

สรางโดยชุมชนชาวญี่ปุนเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักด์ิสิทธ์ิที่สรางขึ้นเพ่ือสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุน

เช่ือวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่ญี่ปุน สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดนํ้าทวม

หรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุนจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพ่ือกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวน

อูซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุนและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวที่หนาบาน เพ่ือขายใหแกนักทองเที่ยวทานสามารถซื้อ

ของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน  โคมไฟ ภาพปก ผาไหม ไมแกะสลัก ฯลฯ เปนตน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู 

หมูบานก๊ัมทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง Cam Thanh 

Water Coconut Village หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวน

มะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามที่น่ีเปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร 

อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมงสมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไป

ยัง หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเปนหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝมือ การ

แกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถบันทึกภาพหรือซื้ องานแกะสลักเหลาน้ี เพ่ือเอากลับไปเป นของฝาก หรือซื้อกลับไป

เปนของประดับในบาน 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  



 

 

ที่พัก : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน 

เชา  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล ด่ืมดํ่าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบน

ความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟารางเดียว

แบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกิน

เนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแก

ของบานาฮิลลรีสอรท และไดช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรา

มาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอน

ใจ ตั ้งอยู ทางตะวันตกของดานัง ซึ ่งการทองเที ่ยวของเวียดนามได

โฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการ

สรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็น

ตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทานั้น บริเวณลานกวางเมื่อทานเดินทางขนมาถึง บานาฮิลส 

แหงน้ีทานจะไดพบกับลูกโลกขนาดใหญที่ตกแตงดวยดอกไมตางๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลตางๆ จากน้ัน นําทานชม 

สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 

2 ขางอุมไว ต้ังอยูในตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทานสามารถ

ถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

พิเศษ!!! บุฟเฟตนานาชาติ ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ัน นําทานน่ังรถรางเพ่ือไปชม โรงเก็บไวน เปนหองเก็บไวนที่มี

ลักษณะคลายถ้ําที่ถูกสรางขึ้นมา ต้ังอยูบนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ี

จะถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานที่เก็บไวน 

ภายในจะถูกจัดตกแตงเปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล  หมายเหตุ 

: สําหรับทานที่ช่ืนชอบการด่ืมไวนก็สามารถซื้อไดจากที่แหง หรือจะ

เลือกซื้อไวเปนของฝากก็ได หลังจากน้ัน นําทานชม หมูบานฝรั่งเศสและสวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN 

D'AMOUR เปนสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศที่แสน

เย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับ

สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก อิสระถายรูปไดตามอัธยาศัย 

วันที่สาม       นัง่กระเชาขึน้สูบานาฮลิล – สะพานสทีอง – โรงเก็บไวน                                                                                                                                         

                                                                                                                  อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น 



 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  *พิเศษเมนูกุงมังกร + ไวนแดง DALAT (โตะละขวด)* 

ที่พัก : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน 

 

เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานไหวเจาแมกวนอิม วัดหลินอ๋ึง (Linh Ứng) เปนวัดที่ใหญที่สุดของ

เมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองค

ตางๆตามความเช่ือของชาวบานแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปปนปูนขาวเจาแม

กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรต้ังอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหัน

หลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกปองคุมครองชาวประมงทีอ่อกไปหา

ปลานอกชายฝงวัดแหงน้ีนอกจากเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวบานมากราบไหว

บูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเปนอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิว

ของสะพานมังกรแบบเต็มๆ กอนกลับแวะใหทานซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)เปนสถานที่รวบรวมสินคา 

อาหารพ้ืนเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีใหเลือกครบทุกสิ่ง อยางเรียกไดวาอยากไดอะไร อยากซื้ออะไร ก็มา

หาไดที่ตลาดฮานแหงเลย 

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Vietjet   

เที่ยวบินที่  VZ963 

19.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือ

ชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปน

หลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 

 

 

วันที่สี่      ดานัง– วัดหลินหอ๋ึง – สะพานแหงความรัก – ตลาดฮาน – สนามบนิดานัง – กรุงเทพ 

                                                                                                                                 อาหารเชา, กลางวัน  



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  

1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีจํานวน 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทวัรกับบริษัททีม่ีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทํา

การแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้  

3.การจองทัวรและชาํระคาบริการ  

- กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 5,000 บาท กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและเบอรติดตอ พรอมชําระมัดจําคาทัวร 

- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  

- กรณีบริษทัตองออกต๋ัวใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามทีบ่ริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณา

ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

4.การยกเลิกและคนืคาทัวร  

 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการ

ใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 

5.อัตราคาบรกิารนี้รวม  

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 

   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเลื่อนวันได) 

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมืองใกลกันกรณีที่พักเต็มหรอืชวงไฮซีซั่น 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  

4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. คาน้ําหนักกระเปา สายการบนิ Vietjet Air สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครือ่งได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศ

ภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  



 

 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณเีกิดอุบัติเหตุ

วงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสัง่ซือ้ประกันสุขภาพเพิ่มได 

7. คาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพ่ิมกรณีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม** 

8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 

10.บริการนํ้าด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 

6.อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม  

1. คาทําหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน  

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  

4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบิน หรือไดทําการขายโปรแกรมไปแลว 

6. คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม  

7. คาทิปไกด คนขบัรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรบัหัวหนาทัวรแลวแตความประทบัใจและน้ําใจจากทาน  

8. กรณีพาสปอรตตางชาติเก็บเพิ่ม 800 บาท 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและ

บริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเปนเมืองใกลเคียงกัน  



 

 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย

อาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน 

บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ

ของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ

พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน

เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ 

การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือ

วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร 

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ

ของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ

พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน

เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


	หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่...
	เงื่อนไขการให้บริการ
	1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
	- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
	- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
	- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม(ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
	2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
	3.การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
	- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเบอร์ติดต่อ พร้อมชำระมัดจำค่าทัวร์
	- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง
	- กรณีบริษัทต้องออกตั๋วใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
	**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ
	4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
	เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ...
	5.อัตราค่าบริการนี้รวม
	1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
	(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
	2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกันหรือเมืองใกล้กันกรณีที่พักเต็มหรือช่วงไฮซีซั่น
	3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
	4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
	5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
	6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
	7. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพิ่มกรณีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม**
	8.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
	9.โปรแกรมนี้รวม Vat เรียบร้อยแล้ว 10.บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
	6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
	1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
	2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
	3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
	4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
	6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
	7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
	8. กรณีพาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 800 บาท
	7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
	1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
	2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
	3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
	4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
	5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
	6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
	7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเป็นเมืองใกล้เคียงกัน
	8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
	9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
	10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
	11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจาก...
	12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่...
	13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
	14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากก...

