
 

 

 

CODE: VZ94 

พัก / เมอืงเว ้1คนื /ดานัง 2คนื  

พเิศษ!! เมนู.. กุง้มังกร และไวทแ์ดง DALAT  

ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1ตัว  

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

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  



 

 

9 – 12 พ.ย 2562 10,888  
ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  2,500฿ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  2,500฿ 

 

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 25  

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 – 1 0 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 – 14 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. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู 8 เคานเ์ตอร ์Q 

สายการบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

10.50 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Veitjet เทีย่วบนิที ่VZ960 

* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเครือ่งมจี าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่) 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่

ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหนิออ่นเป็นเมอืงท่าทีสํ่าคัญ

และเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ4 ของประเทศเวยีดนาม เมอืงนีเ้จรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืง

ทา่ทีสํ่าคัญ  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ้ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่นับเป็นศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานกิายเซน จดุทีโ่ดดเดน่ของวัดเทยีนมูก่็คอื เจดยีท์าง

เกง๋ 8 เหลีย่ม มคีวามสงู 7 ชัน้ ในแต่ละชัน้นัน้จะเป็นตัวแทนของชาตภิพต่างๆของพระพุทธเจา้ ทางฝ่ังซา้ยและขวา

เป็นทีต่ัง้ของศลิาจารกึและระฆงัสํารดิขนาดใหญย่กัษ์มน้ํีาหนักถงึ 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้นหลังของเจดยีจ์ะเป็น

ประตทูางเขา้สูบ่รเิวณภายในวัด จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าหอม รอบ

นอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั่วไป ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของไดต้ามอธัยาศัย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารคํ่านําท่าน ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหล่งกําเนดิของแม่น้ําหอมมาจากบรเิวณตน้น้ําทีอ่ดุมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน้ํ่าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 

นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ทีพ่กั : Asia Hue **** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

วนัทีแ่รก     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – เว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม       
                                                                                                                                               อาหาร เย็น 



 

 

 

วนัทีส่อง       พระราชวงัไดโนย – ฮอยอนั – น ัง่เรอืกระดง้-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น  
                                                                                                                           อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบจีน 
โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส ซึง่จําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอื
พระราชวังตอ้งหา้มที่ย ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจีน และการ
กอ่สรา้งพระตําหนักต่างๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวังทัง้หมด ได ้
นําอฐิมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย้ มี
ลักษณะเป็นรูปสีเ่หลี่ยมจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ยคูน้ําขนาดใหญ่ทัง้สี่

ดา้น จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั (Hoi An)เป็นเมอืง
เล็ก ๆ รมิแมน้ํ่าทูโบน อยูต่อนกลางของประเทศเวยีดนาม ในเขต
จังหวัดกวา๋งนาม ซึง่อดตีทีน่ีเ่คยเป็นเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาค
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ชม บา้นเลขที ่101 หรอื Old House 
Of Tan Ky เป็นบา้นเกา่หลังแรกของฮอยอัน รักษาไวต้ัง้แต่
ศตวรรษที ่18 – 19 ที่ต่อไปคือ สมาคมฟุกเกีย๋น ว่ากันว่าเป็น
สมาคมทีเ่กา่แกแ่ละมชีาวจนีมารวมตัวมากทีส่ดุในฮอยอนั ดา้นในประดษิฐานพระนางเทยีนเห่า (Thien Hao) หนึง่ใน
เทพทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการเดนิเรอื จากนัน้ นําทา่นชม สะพานญีปุ่่ น ซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ 
กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิท์ีส่รา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าม ีมังกรอยู่ใตพ้ภิพสว่นตัวอยู่ที่
อนิเดยีและหางอยูท่ีญ่ีปุ่่ น สว่นลําตัวอยูท่ีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่ังกรพลกิตัวจะเกดิน้ําท่วมหรอืแผ่นดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึ
สรา้งสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพือ่กําจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบิัตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอูซึง่อยู่บนสะพาน 
ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอันชาวบา้นจะนําสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้ก่นักท่องเทีย่วท่านสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ 
เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ 
โคมไฟ ภาพปัก ผา้ไหม ไมแ้กะสลัก ฯลฯ เป็นตน้  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกบั
กจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยูใ่นสวน
มะพรา้วรมิแมน้ํ่า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ีเ่ป็นทีพั่กอาศัยของเหล่าทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอือาชพีประมงสมควร
แกเ่วลานําท่านเดนิทางต่อไปยัง หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่งหนึง่อยู่ในตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีง
โดง่ดังไปทั่วโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลักหนิออ่น หนิหยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรอืซื ้องานแกะสลักเหล่านี ้
เพือ่เอากลับไปเป็ นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์ดืม่ดํ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืง

บนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้าราง
เดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบันทกึ
จากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์

ฮลิล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และไดช้ื่นชมกับสุดยอดวิว
ทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์
และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การ
ท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืง
ดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมือ่สมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณา
นคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพั่ก สิง่อํานวยความ

วนัทีส่าม       น ัง่กระเชา้ข ึน้สูบ่านาฮลิล ์–สะพานสทีอง - โรงเก็บไวน ์                                                                                                                                       
                                                                                                                  อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 



 

 

สะดวกต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ักผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 
องศาเซลเซยีสเท่านัน้ บรเิวณลานกวา้งเมือ่ท่านเดนิทางขน้มาถงึ บานา่ฮลิส ์แห่งนี้ท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาด
ใหญ่ทีต่กแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล หรอืเมือ่มเีทศกาลต่างๆ  จากนั้น นําท่านชม สะพานสทีอง หรือ 
GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหมล่่าสดุซึง่อยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้ง
อุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นตําแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจดุทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถ
ถา่ยรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้ นําทา่นน่ังรถรางเพือ่ไปชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์ี่
มลีักษณะคลา้ยถ้ําทีถ่กูสรา้งขึน้มา ตัง้อยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้ง
แหง่นีจ้ะถกูจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที่
เก็บไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรปูแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 
หมายเหต ุ: สําหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดจ้าก
ทีแ่หง่ หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้หลังจากนัน้ นําท่านชม 
หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN 
D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลาย
พันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็น
สบาย ทีไ่มว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหนของสวนก็สามารถถา่ยรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้ม
กบัสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  *พเิศษเมนกูุง้มงักร + ไวนแ์ดง DALAT (โตะ๊ละขวด)* 

ทีพ่กั : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านไหวเ้จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอึง๋ (Linh Ứng) เป็นวัดทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของเมอืงดานังภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและ
เทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นปูน
ขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้ง 35 
เมตรยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่
ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานที่
ทอ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จดุชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถู่กประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ใหท้่าน

ไดเ้ห็นววิของสะพานมงักรแบบเต็มๆ กอ่นกลับแวะใหท้า่นซือ้ของฝากที ่ตลาดฮาน (Han Market)เป็นสถานที่

รวบรวมสนิคา้ อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม มใีหเ้ลอืกครบทุกสิง่ อย่างเรยีกไดว้่าอยากได ้

อะไร อยากซือ้อะไร ก็มาหาไดท้ีต่ลาดฮานแหง่เลย 

18.10 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย Thai Vietjet   
เทีย่วบนิที ่ VZ963 

19.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
 

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

วนัทีส่ ี ่     ดานงั– วดัลนิหอ์ ึง๋ – สะพานแหง่ความรกั – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – กรงุเทพ 
                                                                                                                                 อาหารเชา้, กลางวนั  



 

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท

จะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และเบอรต์ดิตอ่ พรอ้มชําระมดัจําคา่ทัวร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ) **

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการ
โอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

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

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิ Vietjet Air สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และ

คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนั

สขุภาพเพิม่ได ้

7. คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามนัตามรายการทัวร ์**ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่** 

8.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมนีร้วม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

10.บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

 



 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

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

8. กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800 บาท 

 

7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม 

พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


