
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 ฟรนี ัง่กระเชา้ขึน้บานา่ฮลิล ์และ เลน่สวนสนุกบนบานา่ฮลิลแ์บบไมอ่ ัน้ 

 ชมววิบนสะพานมอืยกสทีอง ณ บานา่ฮลิล ์(Golden Bridge) 
 เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ลอ่งเรอืกระดง้ และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ตืน่ตาไปกบัมงักรพน่ไฟ และ ลอ่งเรอืชมสองฝั่งแมน่ํา้หอม , หาดหมเีคว 
 อิม่อรอ่ยกบับุฟเฟ่ตบ์นบานา่ฮลิล ์และ กุง้มงักรโตะ๊ละ 1 ตวั 
 ฟรหีมวกเวยีดนามทา่นละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรมบนบานา่ฮลิล ์1 คนื 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานงั 3 ดาว 
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กําหนดการเดนิทาง: เมษายน - ตลุาคม 2562 
 

วนัแรก  กรุงเทพ – ดานงั – สะพานแหง่ความรกั – รูปปั้นปลามงักร – สะพานมงักร 

12.30 น.    ★คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บนิ VIETJET AIR  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

15.50 น.     นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิที ่ VZ962 

17.30น  เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิ
เมอืง ดานงั) นําท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่านขึน้

รถโคช้ปรับอากาศ  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

🚌 จากนัน้นําท่านชม สะพานแห่งความรกั ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกัน

มาซือ้กญุแจใสคลอ้งใสส่ะพาน จากน ัน้นําทา่นชม รูปปั้นปลามงักร ที่
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กําลังจากปลากลายเป็นมังกรใน

ระยะใกล ้เชญิท่านเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของ สะพานมงักรไฟที่มี
ความยาวถงึ 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซึง่เป็นสะพานที่ตระการตา
มากที่สุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเริ่มเวลา 21.000น. 

ของวนัเสารแ์ละอาทติยเ์ท่านัน้ 

ทีพ่กั               เมอืงดานงั ADINA HOTEL , HOANG DAI HOTEL , GIC LAND HOTEL หรอื

เทยีบเทา่*** 

วนัทีส่อง  หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น–หมูบ่า้นก ัม๊ทาน–ลอ่งเรอืกระดง้ – ฮอยอนั - หาดหมเีคว – บา

นา่ฮลิล ์ สะพานมอื – สวนสนุก Fantasy Park 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม     

🚌จากนัน้นําท่านผ่านชม ภูเขาหนิออ่น Marble Mountains และนํา

ท่านเขา้ชม หมู่บา้นหนิแกะสลกัออ่น ที่มีแหล่งวัตถุดบิหนิอ่อนเน้ือด ี 
และชา่งแกะสลกัฝีมอืประณีต สง่ออกจําหน่าย ทั่วโลก   

🚌นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกจิกรรม 

น ัง่เรอืกระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริม
แม่น้ํา ในอดตีช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชพีหลัก
ของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กัน
ไปมานําทีพ่ายเรอืมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน  

🚌จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทาง

วฒันธรรมไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยู่ที่บา้นโบราณ
ซึง่อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมือง

ฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซํ้าแบบทัง้ในดา้นศิลปะและการ
แกะสลกั ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมอืง
ฮอยอนั ไม่อนุญาตใหนํ้ารถใหญ่เขา้ไป ดงัน ัน้การเดนิชมเมอืงจงึ

เป็นวธิ ีท่องเทีย่วที่ด ีท ีสุ่ด** นําท่านชม สะพานญี่ปุ่ น ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึง่เชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อเชือ่มคนในชุมชน
หลากหลายเชือ่ชาตเิขา้ดว้ยกนั ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดักวนอ ู

ศาลเจา้ ชุมชนชาวจนี และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่

สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลอืเขา้เมื่อศตวรรษที่ 17 

นําท่านถ่ายรูปกบั หาดหมเีคว (My Khe Beach)ซึง่เป็นหาดที่สวย

ปังทีส่ดุของดานังก็วา่ได ้หาดหมเีควมแีนวชายหาดกวา้งขวาง และมคีวาม
ยาวถงึ 10 กโิลเมตร ทรายที่น่ีขาวละเอยีด เดนิแลว้นุ่มเทา้มากๆ มีแนว

เกา้อีช้ายหาดทีห่ลงัคามุงดว้ยจากตัง้เรยีงราย สามารถนอนเอนและมองดู
น้ําทะเลสฟ้ีาอมเขยีวไดแ้บบเพลนิๆทัง้วนั โดยหาดหมเีควมชีือ่มากในช่วง
สงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกันใชเ้ป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และ

ภายหลงัสงครามสิน้สุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) เรา
สามารถเดนิทางไปเทีย่วหาดหมีเควไดง้่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมือง
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ดานังเพยีง 6 กโิลเมตร จะน่ังแท็กซีห่รอืรถประจําทางไปก็ไดเ้ลย เพราะมป้ีายรถเมลแ์ถวชายหาดหลาย
จุด เดนิไปตอ่อกีนดิก็ถงึแลว้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 🚌จากนัน้นําท่านเยอืนภูเขา บานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบัการน่ังกระเชา้ที่ยาว

ทีส่ดุในเวยีดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นตลอดปีชมววิทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิน่ เก็บภาพแห่ง
ความสวยงาม  ซึง่สมัยกอ่นชาวฝรั่งเศสตัง้ใจจะสรา้งเป็นเมอืงตา่งอากาศอกี

แห่งหนึง่ของเวยีดนาม บนภูเขามรีสีอรท์หอ้งพัก รา้นอาหาร และ สวนสนุก 
(Fantasy Park) ทีร่อใหท้า่นไปเลน่สวนสนุกแบบไมอ่ ัน้  

🚌นําทา่นขึน้ไปชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั Le Jardin D’Amour 

สไตลย์ุโรปทีม่ดีอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายชนดิ นําท่านชมพระยูไลองค์
ใหญ ่ณ วดัลงิอ ืง๋แหง่บานาฮวิล ์ทีเ่ป็นองคม์คีวามสงูถงึ 30 เมตร นําท่าน

ชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ที่มีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามา
คน้พบบานาฮวิลใ์นยุคแรกๆสามารถซือ้ไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลกึได ้
(ใหท้า่นไดอ้สิระเล่นสวนสนุก + ดูหนงั 3D,4D,5D ฟรทีุกอย่าง / 

ยกเวน้หอ้งหุน่ข ีผ้ ึง้) จากนัน้นําท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮลิลนั์น้ก็
คอื สะพานสทีองหรอืสะพานมอืยก น ัน้เอง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบานา่ฮลิล ์

ทีพ่กั               Mercure Danang French Village Bana Hills   

(หมายเหตุ : หอ้งบนบานา่ฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่ว
เทา่น ัน้)ถา้ลูกคา้ตอ้งการพกั 3 จะตอ้งเพิม่ หอ้งละ 700 บาท เป็น Family Room เตยีง 2 ช ัน้ 2 
เตยีง  

วนัทีพ่กับนบานา่ฮลิล ์อาจจะมสีลบัคนืพกั แตโ่ปรแกรมทกุอยา่งเหมอืนเดมิ  

วนัทีส่าม   บานา่ฮลิล ์– เว ้- วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลอ่งเรอืมงักรแมน่ํา้หอม 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม     

  ใหท้า่นไดอ้ธัยาศยั รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮลิลท์ี่มีความสูง 1300 เมตรเทียบกับ

ระดับน้ําทะเลซึง่แต่ก่อนเป็นที่พักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรั่งเศสในช่วงที่เขามาทําสงครามใน
ประเทศเวยีดนาม  ท่านจะไดซ้มึซบัอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ทีม่าดว้ยหมอกและ
ดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายชนดิ พเิศษของภูเขาบานาฮลิลค์อืในเวลาหนึง่วนัจะครบ 4 ฤดู เชา้เป็นฤดู

ใบไมผ้ล ิเทีย่งเป็นฤดรูอ้น บ่ายเป็นฤดใูบไมร้่วง เย็นเป็นฤดหูนาว ใหท้่านอสิระกับกจิกรรมเครื่องเล่นใน
สวนสนุกหรอืชมพระองคใ์หญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮลิล ์

🚌ไดเ้วลาอนัเหมาะสม จากน ัน้นําทา่นลงกระเชา้สูเ่มอืงดานงั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  Sao Bien Be Den 

(Seafood)  
บา่ย  เดนิทางเขา้สู่ เมอืงเว ้ จากนัน้นําท่านเขา้สู่ วดัเทยีนมู่ ไหวพ้ระขอพรเจดยี์

เทยีนมู่ มหีอคอยเจดยี ์8 เหลีอ่ม สูง 8 ชัน้ ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังซา้ยของแม่น้ําหอม 

พรอ้มเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งน้ี ยังเป็นที่เก็บรถ
ออสตนิสฟ้ีาคนัประวตัศิาสตรท์ีโ่ลกตอ้งจารกึเน่ืองมาจากมพีระจนีขบัรถออสตนิ
คนัประวตัศิาสตรท์ีโ่ชวอ์ยู่ทีว่ดัน้ีไปราดน้ํามันเผาตวัเองประทว้งรัฐบาลเวยีดนาม

ทีทํ่าลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจรมิแม่น้ําหอม จากนัน้นํา
ท่านไปละลายทรัพยท์ี ่ตลาดดองบา เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นที่
นยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า 

ของทีร่ะลกึมากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร Queen Restaurant (อาหาร

ทอ้งถิน่) หลงัอาหาร  

นําท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่นํา้หอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาว

เวยีดนามโบราณ ทัง้เสยีงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดดีสตีเีป่า และเสยีงรอ้ง
ขบัขานในเพลงเวยีดนามดังเดมิ มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู ้
ลมื 

ทีพ่กั               เมอืงเว ้ โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ **** 
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วนัทีส่ ี ่  พระราชวงัไดโนย้ – ดานงั – วดัหลงิอ ิง๋ - ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั - สนามบนิ
สุวรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม     

  🚌จากนั้นนําท่านชม พระราชวงัไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่ง

สดุทา้ยของเวยีดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหลง่มรดกโลก เป็นที่
ประทับ ทีทํ่าการของระบบพระราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนามคอื

พระราชวงเหงียนมีพระองคท์ัง้หมด 13 องคท์ี่ไดข้ ึน้มาถือครองราชย์
นับตัง้แต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะไดช้มครบทัง้หมด 3 ส่วนของ

พระราชวงัไดแ้ก ่กําแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงัทีเ่รยีกวา่ “กงิถั่น” 
ที่ทําการของพระองคก์ับ เสนาธกิารและแม่ทับ ทอ้งพระโรงที่เรียกว่า
นครจักพรรค ์“ไถหวา่” และสว่น–ทีส่ําคญัมากที่สุดของพระราชวังคอืพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นที่ประทับ

ของพระองค ์พระราชนีิ นางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขนัท ีทีเ่รยีกกนัวา่ ”ตือ๋ก ัม๋ถ ัน่”   
จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงดานงั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บรกิารอาหารไทย + กุง้มงักรโต๊ะละ 1 ตวั 

บา่ย  🚌จากนัน้นําท่านมัสการองค ์เจา้แมก่วนอมิ ณ วดัหลงิอ ิง๋ อยู่บนเกาะ

เซนิตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมอืงดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่น่ี 
รูปปั้นปูนขาวของเจา้แม่กวนอมิยืนหันหลังใหภู้เขา หันหนา้ออกสู่ทะเล
เพือ่เป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา เสยีงระฆังวัดที่

ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยใหช้าวเรือรูส้ ึกสงบ และสรา้งขวัญ
กําลงัใจอย่างดเียีย่ม และเป็นทีเ่คารพนับถอืของคนดานัง  

🚌นําท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสนิคา้

มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาทิ เสือ้เวยีดนาม 
หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาท ิภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก 
กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชดุอา๋วหย่าย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที่ระลกึมากมายเพื่อ

ฝากคนทีบ่า้น  
 
 

🚌สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทาง สูส่นามบนิ Danang International Airport เตรยีมตวั

เดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

18.15 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ963  

19.55 น. ★ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภีาพดว้ยความประทับใจ ….  

 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 
ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคญั** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง 
หอ้งเตยีงคู ่นอน 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั 3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

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

วนัที ่24 – 27 เมษายน 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่25 – 28 เมษายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่26 – 29 เมษายน 62 12,899.- 4,900.- 
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พฤษภาคม 2562 

วนัที ่2 – 5 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่3 – 6 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่8 – 11 พฤษภาคม 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่9 – 12 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่10 – 13 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่15 – 18 พฤษภาคม 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่16 – 19 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่17 – 20 พฤษภาคม 62 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่23 – 26 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่24 – 27 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่25 – 28 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

มถินุายน 2562 

วนัที ่4 – 7 มถินุายน 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่11 – 14 มถินุายน 62 10,899.- 4,900.- 

วนัที ่18 – 21 มถินุายน 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่25 – 28 มถินุายน 62 11,899.- 4,900.- 

กรกฎาคม 2562 

วนัที ่5 – 8 กรกฎาคม 62 
ชมเทศกาลยงิพลุนานาชาต ิ

ชมยงิพลุทีด่านงั คนื วนัที ่6 ก.ค. 
13,899.- 

4,900.- 

วนัที ่10 – 13 กรกฎาคม 62 10,899.- 4,900.- 

วนัที ่14 – 17 กรกฎาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่24 – 27 กรกฎาคม 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่26 – 29 กรกฎาคม 62 13,899.- 4,900.- 

สงิหาคม 2562 

วนัที ่2 – 5 สงิหาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่7 – 10 สงิหาคม 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่9 – 12 สงิหาคม 62 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่14 – 17 สงิหาคม 62 10,899.- 4,900.- 

วนัที ่16 – 19 สงิหาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่21 – 24 สงิหาคม 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่23 – 26 สงิหาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่28 – 31 สงิหาคม 62 11,899.- 4,900.- 

กนัยายน 2562 

วนัที ่4 – 7 กนัยายน 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่6 – 9 กนัยายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่11 – 14 กนัยายน 62 10,899.- 4,900.- 

วนัที ่13 – 16 กนัยายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่18 – 21 กนัยายน 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่20 – 23 กนัยายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่25 – 28 กนัยายน 62 11,899.- 4,900.- 

ตุลาคม 2562 

วนัที ่2 – 5 ตุลาคม 62 10,899.- 4,900.- 

วนัที ่4 – 7 ตุลาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่9 – 12 ตุลาคม 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่11 – 14 ตุลาคม 62 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่16 – 19 ตุลาคม 62 11,899.- 4,900.- 

วนัที ่18 – 21 ตุลาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่23 – 26 ตุลาคม 62 12,899.- 4,900.- 
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คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาทตลอดการเดนิทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร 
ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

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)์ 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 
    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่ายเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยู่กบัอตัรา 

    แลกเปลีย่น (กรุณาตดิต่อสายการบนิโดยตรง) 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาทตลอดการเดนิทาง 

 

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

นอ้ย 25 วนักอ่นการเดนิทาง 
 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ตา่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่า
ทัวรท์ัง้เต็มจํานวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ  
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถอื

วา่ท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง 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 ิหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

  หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

  หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตัว

นักท่องเทีย่วเอง 
  ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือ่น
วนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

  หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

 

 

   


