
  

 

 

 

CODE: VZ94 

พักโรงแรม 4 ดาว เมอืงเว ้1คนื และ 3 ดาว ดานัง 2คนื  

พเิศษ!! เมนู.. กุง้มงักร และไวทแ์ดง DALAT  

ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1ตวั  

วนัเดนิทาง ราคา
ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  
Infant 

พกัเดี8ยว/
เดนิทางทา่น
เดยีว เพิ8ม 

ที8น ั8ง หมายเหต ุ

28 – 31 ต.ค 2562 9,888  
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant 3,500฿ 

 
 

4,500 25  

2 – 5 พ.ย 2562 10,888 4,500 25  

6 – 9 พ.ย 2562 9,888 4,500 25  

9 – 12 พ.ย 2562 10,888 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

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 4,500 25  

26 – 29 ก.พ 2563 9,888 4,500 25  

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

4 – 7  ม.ีค 2563 10,888 4,500 25  

7-10  ม.ีค 2563 10,888 4,500 25  

9-12  ม.ีค. 2563 10,888 4,500 25  

14-17  ม.ีค. 2563 10,888 4,500 25  

18-21  ม.ีค. 2563 9,888 4,500 25  

21-24  ม.ีค. 2563 11,888 4,500 25  

25 -28 ม.ีค. 2563 10,888 4,500 25  
 

ไฟลท์บนิ  



  

 

 

 

Departure     :      BKK – DAD VZ960  10.50-12.30 

Return           :     DAD – BKK VZ963  18.10-19.50 
 

 

07.30 น. พรอ้มกนัที8 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัWน 
4 ประต ู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ที8ใหก้ารตอ้นรบั และ
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึWนเครื8อง 

10.50 น. นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Veitjet เที8ยวบนิที8 VZ960 
* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครื8อง* (บนเครื8องมจีําหนา่ยอาหารและเครื8องดื8ม) 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที8เรยีบรอ้ยแลว้(เวลา
ทอ้งถิ8นที8เวยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืง
ทา่ที,สําคัญและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวยีดนาม เมอืงนี1เจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมง
จนกลายเป็นเมอืงทา่ที,สําคัญ  จากนั1น นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ้ 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่นับเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที,โดดเด่นของวัดเทยีนมู่ก็คือ 
เจดยีท์างเกง๋ 8 เหลี,ยม มคีวามสงู 7 ชั 1น ในแตล่ะชั 1นนั1นจะเป็นตัวแทนของชาตภิพตา่งๆของพระพุทธเจา้ ทางฝั,ง
ซา้ยและขวาเป็นที,ตั 1งของศลิาจารกึและระฆังสํารดิขนาดใหญ่ยักษ์มนํี1าหนักถงึ 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้น
หลังของเจดยีจ์ะเป็นประตูทางเขา้สูบ่รเิวณภายในวัด จากนั1น นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ่ 
ตั 1งอยู่รมิฝั,งแม่นํ1าหอม รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของที,ระลกึเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั,วไป ใหทุ้กท่านได ้
เลอืกซื1อของไดต้ามอธัยาศัย  

คํ8า � รบัประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหารคํ,านําท่าน ลอ่งเรอืมงักรชมแมนํ่ Wาหอม แหล่งกําเนดิของแม่นํ1าหอมมาจากบรเิวณตน้นํ1าที,อุดมไป
ดว้ยดอกไมป่้าที,สง่กลิ,นหอม เป็นแมนํ่1าสายสั 1นๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีื1นบา้น และ 
นักรอ้งชาวเวยีดนามที,จะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 
ที8พกั : Asia Hue **** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 
วนัที8สอง       พระราชวงัไดโนย – ฮอยอนั – น ั8งเรอืกระดง้-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น  
                                                                                                                          � อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัที8แรก     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – เว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลงเรอืมงักรลอ่งแม่
นํ Wาหอม                                                                                                                       � อาหาร เย็น 



  

 

 

 

 
นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชื,อแบบจนี โดยสถาปนกิชาวฝรั,งเศส ซึ,งจําลองแบบมา
จากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวังตอ้งหา้มที,ยิ,งใหญข่องกรุงปักกิ,ง
ประเทศจีน และการก่อสรา้งพระตําหนักต่างๆรวมถงึกําแพงรอบ
พระราชวังทั 1งหมด ไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝรั,งเศสโดยทางเรือ 
พระราชวังไดโนย้ มลีักษณะเป็นรปูสี,เหลี,ยมจัตรัุส ลอ้มรอบดว้ยคนํู1า
ขนาดใหญ่ทั 1งสี,ดา้น จากนั1นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั (Hoi 
An)เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่นํ1 าทูโบน อยู่ตอนกลางของประเทศ
เวียดนาม ในเขตจังหวัดกว๋างนาม ซึ,งอดีตที,นี,เคยเป็นเมืองท่าที,
ใหญ่ที,สดุในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ชม บา้นเลขที8 101 
หรอื Old House Of Tan Ky เป็นบา้นเก่าหลังแรกของฮอยอัน 
รักษาไวต้ั 1งแตศ่ตวรรษที, 18 – 19 ที,ตอ่ไปคอื สมาคมฟุกเกีiยน วา่
กนัวา่เป็นสมาคมที,เกา่แกแ่ละมชีาวจนีมารวมตัวมากที,สดุในฮอยอัน 
ดา้นในประดษิฐานพระนางเทยีนเห่า (Thien Hao) หนึ,งในเทพที,มี
ชื,อเสยีงเรื,องการเดนิเรอื จากนั1น นําทา่นชม สะพานญี8ปุ่ น ซึ,งสรา้ง
โดยชมุชนชาวญี,ปุ่ นเมื,อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้
ศักดิRสทิธิRที,สรา้งขึ1นเพื,อสวดส่งวญิญาณมังกร ชาวญี,ปุ่ นเชื,อว่ามี 
มังกรอยูใ่ตพ้ภิพสว่นตัวอยูท่ี,อนิเดยีและหางอยูท่ี,ญี,ปุ่ น สว่นลําตัวอยู่
ที,เวียดนาม เมื,อใดที,มังกรพลกิตัวจะเกดินํ1าท่วมหรือแผ่นดนิไหว 
ชาวญี,ปุ่ นจงึสรา้งสะพานนี1โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื,อกําจัด
มันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบิัตขิ ึ1นอกี ชมศาลกวนอซูึ,งอยูบ่นสะพาน ญี,ปุ่ น
และที,ฮอยอันชาวบา้นจะนําสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ี,หนา้บา้น เพื,อขาย
ใหแ้ก่นักท่องเที,ยวท่านสามารถซื1อของที,ระลกึ เป็นของฝากกลับ
บา้นไดอ้กีดว้ย เชน่  โคมไฟ ภาพปัก ผา้ไหม ไมแ้กะสลัก ฯลฯ เป็นตน้  

เที8ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั1นนําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัjมทาน สนุกสนานไปกบั
กจิกรรม!!น ั8งเรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village 
หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั 1งอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํ1า ในอดีต
ชว่งสงครามที,นี,เป็นที,พักอาศัยของเหลา่ทหาร อาชพีหลักของคนที,นี,
คืออาชีพประมงสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางต่อไปยัง หมู่บา้น
แกะสลกัหนิอ่อน ซึ,งเป็นหมู่บา้นแห่งหนึ,งอยู่ในตัวเมืองดานังที,มี
ชื,อเสยีงโด่งดังไปทั,วโลกในเรื,องงานฝีมอื การแกะสลักหนิอ่อน หนิ
หยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรือซื1 องานแกะสลักเหล่านี1 เพื,อเอา
กลับไปเป็ นของฝาก หรอืซื1อกลับไปเป็นของประดับในบา้น 

คํ8า  � รบัประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร  
ที8พกั : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่น น ั8งกระเชา้ขึWนสูบ่านาฮลิล ์ดื,มดํ,าไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืง

บนความสูงถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า
รางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที,ยาวที,สดุในโลก ไดรั้บการ
บนัทกึจากกนิเนสบุค๊เมื,อวันที, 9 มนีาคม ค.ศ.2009 ขึ1นไปถงึสถานเีฟ
รนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ื,นชมกับสดุยอดววิ
ทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที,อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรี
สอรท์และสถานที,พักผ่อนหย่อนใจ ตั 1งอยู่ทางตะวันตกของดานัง 
ซึ,งการท่องเที,ยวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัด
แห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั,งเศสเมื,อสมัยที,ฝรั,งเศสเป็น
เจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึ1นไปบนภูเขา สรา้งที,พัก สิ,ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เพื ,อใชเ้ป็นที ,พักผ่อน เนื ,องจากที ,นี ,มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั1งปี อณุหภูมเิฉลี,ยทั 1งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านั1น บรเิวณลานกวา้งเมื,อท่าน

วนัที8สาม       น ั8งกระเชา้ขึWนสูบ่านาฮลิล ์– สะพานสทีอง – โรงเก็บไวน ์                                                                                                                
                                                                                                                 � อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 



  

 

 

 

เดนิทางขน้มาถงึ บานา่ฮลิส ์แห่งนี1ท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ที,ตกแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล 
หรอืเมื ,อมเีทศกาลต่างๆ จากนั1น นําท่านชม สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที,ยวใหม่
ล่าสุดซึ,งอยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั 1งอยู่ในตําแหน่งที,โดดเด่น
เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจดุทอ่งเที,ยวนงึที,ไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์
ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิ,ม  

เที8ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั1น นําทา่นนั,งรถรางเพื,อไปชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บ
ไวน์ที,มีลักษณะคลา้ยถํ1าที,ถูกสรา้งขึ1นมา ตั 1งอยู่บนเขาบาน่า
ฮลิส ์โดยหอ้งแห่งนี1จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนดว้ยกัน ให ้
ท่านไดเ้ดนิชมสถานที,เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็น
รูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล ์ หมายเหตุ : สําหรับท่านที,
ชื,นชอบการดื,มไวนก์็สามารถซื1อไดจ้ากที,แหง่ หรอืจะเลอืกซื1อ
ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้หลังจากนั1น นําทา่นชม หมูบ่า้นฝร ั8งเศส
และสวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรือ LE JARDIN D'AMOUR 
เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั,งเศส ที,มดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูก
จัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศที,แสนเย็นสบาย ที,ไมว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหนของสวนก็สามารถถา่ยรปู
ออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศที,สดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระ
ถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

คํ8า  � รบัประทานอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร  *พเิศษเมนกูุง้มงักร + ไวนแ์ดง DALAT (โตะ๊ละขวด)* 
ที8พกั : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านไหวเ้จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอึiง (Linh Ứng) เป็นวัดที,ใหญ่ที,สุด
ของเมอืงดานังภายในวหิารใหญข่องวัดเป็นสถานที,บชูาเจา้แมก่วนอมิและ
เทพองคต์่างๆตามความเชื,อของชาวบา้นแถบนี1 นอกจากนี1ยังมรีูปปั1นปูน
ขาวเจา้แมก่วนอมิซึ,งมคีวามสงูถงึ 67 เมตรตั 1งอยูบ่นฐานดอกบัวกวา้ง 35 
เมตรยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงที,ออกไปหาปลานอกชายฝั, งวัดแห่งนี1นอกจากเป็นสถานที,
ศักดิRสทิธิRที,ชาวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึ,งสถานที,
ทอ่งเที,ยวที,สวยงามเป็นอกีนึ,งจดุชมววิที,สวยงามของเมอืงดานัง  

เที8ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานที,ถกูประดับตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหง่นี1ให ้
ทา่นไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ กอ่นกลับแวะใหท้า่นซื1อของฝากที, ตลาดฮาน (Han Market)
เป็นสถานที,รวบรวมสนิคา้ อาหารพื1นเมอืงเวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม มใีหเ้ลอืกครบทกุสิ,ง อยา่งเรยีก
ไดว้า่อยากไดอ้ะไร อยากซื1ออะไร ก็มาหาไดท้ี,ตลาดฮานแหง่เลย 

18.10 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย Thai Vietjet   
เที,ยวบนิที,  VZ963 

19.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื8องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ
บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี8ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื8อใหท้า่นทอ่งเที8ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เง ื8อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัWงนีWจะตอ้งมจีํานวน 20 ทา่นขึWนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

วนัที8ส ี8      ดานงั– วดัหลนิหอ์ ึiง – สะพานแหง่ความรกั – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – กรงุเทพ 
                                                                                                                                � อาหารเชา้, กลางวนั  



  

 

 

 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที,มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื,อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ,ม(ในกรณีที,ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
2.ในกรณีที8ลกูคา้ตอ้งออกต ัiวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที8ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัWง มฉิะน ัWนทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัWงส ิWน  
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และเบอรต์ดิตอ่ พรอ้มชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทวัรส์ว่นที8เหลอืชําระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  
- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัfวใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทัวรส์ว่นที,เหลอืตามที,บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นั1น 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ) 
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั1นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้ม
หลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื,องจากเป็นราคาตัfวเครื,องบนิโปรโมชั,น เมื,อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื,อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และกรณีที,กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 1งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที,ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิRที,จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทั1งสิ1น รวมถงึเมื,อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ,ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิR ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น  
 
5.อตัราคา่บรกิารนีWรวม  
1. คา่ตัfวโดยสารเครื,องบนิไป-กลับ ชั 1นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัfวกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที,นั,งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัfวกรุ๊ปเทา่นั1นไมส่ามารถเลื,อนวนัได)้ 
2. คา่ที,พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที,ระบไุวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีที,พักเต็มหรอืชว่งไฮซี
ซั,น 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที,ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที,บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ Wาหนกักระเป๋า สายการบนิ Vietjet Air สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื8อง 20 กโิลกรมั ถอืขึWนเครื8องได ้7กโิลกรมั 
และคา่ประกนัวนิาศภัยเครื,องบนิตามเงื,อนไขของแตล่ะสายการบนิที,มกีารเรยีกเกบ็ และกรณีนํ1าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี
คา่ปรับตามที,สายการบนิเรยีกเก็บ  
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รกัษาพยาบาล
กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื8อนไขของกรมธรรม ์ ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถ
ส ั8งซืWอประกนัสขุภาพเพิ8มได ้
7. คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีนํ1ามันตามรายการทัวร ์**ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิ,มกรณีสายการบนิเรยีกเก็บเพิ,ม** 
8.คา่รถปรับอากาศนําเที,ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
9.โปรแกรมนี1รวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 
10.บรกิารนํ1าดื,มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 
6.อตัราคา่บรกิารนีWไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื,นๆ ที,นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื,องดื,ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํ1ามันที,สายการบนิเรยีกเก็บเพิ,มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัfวเครื,องบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที,โรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ Wาใจจาก
ทา่น  
8. กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพิ8ม 800 บาท 
 



  

 

 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัWงหมดกอ่นทําการจอง เพื8อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมื8อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัWงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทั
ฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื8อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัWงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิRที,จะเลื,อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ1นในกรณีที,มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิRการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ,ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ1นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิRในการเปลี,ยนเที,ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื,องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ,งของผดิกฎหมาย ซึ,งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1น หากเกดิสิ,งของสูญหาย อันเนื,องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที,ยวเอง  
6. เมื,อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั 1งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื,อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 1งหมด  
7. รายการนี1เป็นเพยีงขอ้เสนอที,ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 1งหนึ,ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที,พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ,งอาจจะปรับเปลี,ยนตามที,ระบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีง
กนั  
8. การจัดการเรื,องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที,เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี, / ปลอด
บหุรี,ได ้โดยอาจจะขอเปลี,ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี,พัก ทั 1งนี1ข ึ1นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั1น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 1งสิ1นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั1น 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื,องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที,ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที,ยว อันเนื,องมาจากการกระทําที,ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื,น ๆ   
12. การประกนัภัย ที,บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที,ยว 
ตาม พ.ร.บ การท่องเที,ยว เท่านั1น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื,อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื,อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั 1งสิ1นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั1น  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื,องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที,ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที,ยว อันเนื,องมาจากการกระทําที,ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื,น ๆ  

 

 


