
  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***พกัโรงแรมหร ูMERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE*** 

เดนิทางโดยสายการบนิ VIETJET AIRLINES บนิตรงเมอืง ดานงั 
พเิศษ !!! ลอ่งเรอืกระดง้ เมนอูาหารทะเลซฟีู๊ ด และ อ ิ5มอรอ่ยเมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
ฟร ี!!! เมนกูุง้มงักร ไวนแ์ดง แจก รม่ ถงุผา้รกัษโ์ลก ตุก๊ตาที5ระลกึเวยีดนาม 

สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรไ์ลน ์VIETJET AIRLINES (VZ) 
ขาไป VZ960 BKK-DAD 10.50 - 12.30 

สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรไ์ลน ์VIETJET AIRLINES (VJ) 
ขากลบั VZ961 DAD-BKK 13.15 – 14.55 

 



  

 

 

            

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดี5ยว 

::ราคาโปรโมช ั5น ไมม่รีาคาเด็ก:: 
06 – 09 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 
10 – 13 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 
13 – 16 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 
20 – 23 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 
04 – 07 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 12,900 3,500 
11 – 14 ธนัวาคม 2562 12,900 3,500 
25 – 28 ธนัวาคม 2562 13,900 3,500 
15 – 18 มกราคม 2563 11,900 3,500 
22 – 25 มกราคม 2563 12,900 3,500 
23 – 26 มกราคม 2563 13,900 3,500 
30 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 13,900 3,500 
02 – 05 กมุภาพนัธ ์2563 11,900 3,500 
05 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบชูา) 12,900 3,500 
26 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 11,900 3,500 
01 – 04 มนีาคม 2563 11,900 3,500 
04 – 07 มนีาคม 2563 11,900 3,500 
08 – 11 มนีาคม 2563 11,900 3,500 
18 – 21 มนีาคม 2563 11,900 3,500 
19 – 22 มนีาคม 2563 13,900 3,500 
22 – 25 มนีาคม 2563 11,900 3,500 
25 – 28 มนีาคม 2563 11,900 3,500 
ราคาอื5นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุํ5ากวา่ 2 ปี) ราคา 3,500 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ั_วเครื5องบนิ 7,900 บาท/ทา่น 

 

วนัที5 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิเมอืงดานงั - วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่- ชอ้ปปิb งตลาดตองบา – ลอ่งเรอืมงักร 
 
07.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิช ัbน 4 เคารเ์ตอรส์ายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เจา้หนา้ที!คอย

ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึ'นเครื!อง 
10.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงดานงั โดยเที!ยวบนิที! VZ960 สายการบนิ VIETJET AIR 

ราคาทวัรน์ ีbยงัไมร่วมอาหารรอ้นและเครื5องดื5มบนเครื5อง  
***สายการบนิ VIET JET  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกที5น ั5ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ที5น ั5ง ไมส่ามารถรเีควสที5น ั5งกอ่นได*้** 
 

หากทา่นตอ้งซื'อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื!อไปและกลบักรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั'นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั<วเครื!องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที!ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที!กอ่น กรณุาเลอืกซื'อบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที!สามารถเลื!อนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเที!ยวบนิ การยกเลกิเที!ยวบนิ มกีารยบุเที!ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี!ยนแปลง เนื!องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที!อยู ่
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงดานงั  ประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดทํ้าภารกจิสว่นตัวตามอธัยาศัย  
เที5ยง   บรกิารทา่นดว้ยขนมปงัฝร ั5งเศสแสนอรอ่ยบนรถระหวา่งการเดนิทาง (1) 
 

จากนั'นนําทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงเว ้อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในสมัย ราชวงศเ์หงยีนชว่งปี พ.ศ. 2345-
2488 มชีื!อเสยีงจากโบราณสถานที!มอียูทั่!วเมอืงและดว้ยความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี โบราณสถานอันงดงาม
ทรงคุณค่าและวัฒนธรรมที!มีแบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดรั้บประกาศขึ'นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536จากองคก์ารยเูนสโก  
นําทา่นเขา้สู ่วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่เป็นวัดที!ตั 'งอยูฝั่!งซา้ยของรมิแมนํ่'าหอมสรา้งขึ'นใน ค.ศ.1601 ในสมัย
ขนุนางเหวยีนฮวางจุดเด่นที!สดุของวัดแห่งนี'คอื เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลี!ยม สงูลดหลั!นกัน 7 ชั 'น แต่ละ
ชั 'นเป็นตัวแทนของชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

นําท่าน ชอ้ปปิb งตลาดตองบา ตลาดสนิคา้ขนาดใหญ่ของเมืองเว ้ที!อยู่ตดิกับ แม่นํ'าหอม ภายในมีสนิคา้
มากมาย เชน่ เสื'อผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของฝากที!ใชใ้นครัวเรอืนอาหารแหง้ ของที!ระลกึมากมาย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
หลังอาหารนําท่าน ลอ่งเรอืมงักรแมนํ่ bาหอม พรอ้มชมการแสดงดนตรพีื'นเมอืงจากหนุ่มสาวชาวเวยีดนามที!
จะมขีบักลอ่มเสยีงดนตรพีื'นเมอืง และเตน้รําใหท้า่นไดร้ว่มสนุก ชมววิทวิทัศนท์ี!สวยงามทั'งสองขา้งทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
พกัที5 Thanh Lich Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  เมอืงเว ้

วนัที5 2 
พระราชวงัแหง่ราชวงศเ์หงยีน – เทอืกเขาบานา่ฮลิล ์ – น ั5งกระเชา้ชมววิเขาบานา่ฮลิล ์ – เที5ยวชมหอ้ง

เก็บไวน ์– สวนดอกไม ้– สะพานทองโกลเดน้ บรดิจ ์– พกับนยอดเขาบานา่ฮลิล ์

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที5พกั  (3) 



  

 

 

            

 

 

จากนั'น นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแห่งราชวงศเ์หงยีน เป็นราชวงศ์สุดทา้ยของเวียดนามที!ปกครอง
เวยีดนามมา 143 ปี สรา้งขึ'นในปี พ.ศ. 2348ตั 'งอยูใ่จกลางเมอืง อดตีเคยเป็นที!ประทับของพระมหากษัตรยิ์
ราชวงศเ์หวยีน13 พระองคแ์ละเป็นมรดกตกทอดอนัยิ!งใหญแ่ละงดงาม 
นําท่านชมผลติภณัฑส์นิคา้ผลติจากเหยื5อไผ ่ของขึ'นชื!อของเวยีดนาม อาทเิชน่ ยาสฟัีน ยายอ้มผม ผา้
เชด็ผมและยังมสีนิคา้อื!นๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื'อเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศัย  

เที5ยง  รบัประทานอาหารเที5ยง ณ ภตัราคาร  (4)  เมนอูาหารทะเลซฟีู๊ ด !!! 
นําท่านเดนิทางสู่ บานาฮลิล ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาที  บานาฮลิลเ์ป็นที!ตากอากาศที!ดทีี!สุดใน
เวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมัยที!ฝรั!งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึ'นไปบนภเูขาสรา้ง
ที!พักโรงแรมสิ!งอํานวยความสะดวกต่างๆเพื!อใชเ้ป็นสถานที!พักผ่อนในระหว่างการรบ นําท่านขึ'นกระเชา้ที!
ยาวที!สดุในโลกไดรั้บการบันทกึสถติโิลกโดยกนิเนสส ์เพราะมคีวามยาวถงึ 5,042 เมตร นําทา่นแวะชม สวน
ดอกไม ้สวนสวยสไตลฝ์รั!งเศส  ที!มทัี 'งดอกไม ้ตน้ไม ้และยังม ีโรงเก็บไวน ์ ใหท้่านไดเ้ดนิชม และเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั'นนําท่านขึ'นสูย่อดเขาพบกับจุดชมววิแห่งใหม่ สะพานทอง หรอื 
Golden Bridge มคีวามสูงจากระดับนํ'าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดนิแบ่งออกเป็น 8 
ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา โดยมี อุง้มือหนิขนาดยักษ์ ที!แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี'เอาไว ้สรา้งความ
แตกตา่งจากสะพานอื!นทั!วไปไดด้เียี!ยม 

 
 
 

 

 

 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัราคารบนบานาฮลิล ์!!! 
 

พกัที5 MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดบั 4 ดาว  พกับนยอดเขาบานา่ฮลิล ์
 
 

 
 
 

วนัที5 3 เที5ยวชมสวนสนกุบานา่ฮลิล ์– น ั5งเรอืกระดง้ – เมอืงฮอยอนั – สะพานญี5ปุ่ น – ดานงั 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที5พกั  (6) 

นําท่านขึ'นสู่ยอดเขาพบกับสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ เป็นสวนสนุกทั'งในร่ม และ 
กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมือนเทพนิยายที!สวยงาม ตั 'งอยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุก
หลายโซน เชน่ ถํ'าไดโนเสาร ์ภาพยนตรใ์นระบบ 3D, 4D, 5D เครื!องเลน่ตา่งๆ ทั 'งหวานเสยีว และระทกึขวัญ 
นอกจากนี'ยังมโีซนอาหารอยา่งครบครันอกีดว้ย  
(รวมคา่เครื!องเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ หุน่ขี'ผึ'ง ที!ไมร่วมใหใ้นรายการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ห้องพกัที� MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงวันเข้าพกัตามความ
เหมาะสมของห้องพกัในแต่ละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ$โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



  

 

 

            

 

 

 
 
สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางลงจากเขากลับดานัง  

เที5ยง  รบัประทานอาหารเที5ยง ณ ภตัราคาร  (7)  เมนอูาหารทะเลซฟีู๊ ด !!! 
นําทา่นเขา้ชมหมูบ่า้นหนิออ่น ชมผลติภัณฑข์องขึ'นชื!อของเมอืงดานัง ที!ผลติจากหนิออ่นมากมาย  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กตั 'งอยูร่มิฝั!งแมนํ่'าทโูบนถกูแบง่ออกเป็นสองฝั!งโดย
มคีลองคั!นกลาง และไดรั้บการขึ'นทะเบยีนเป็นมรดกโลก เนื!องจากมกีารผสมผสานศลิปะ สถาปัตยกรรม
ของชาตติะวันตกกบัทอ้งถิ!นเวยีดนามไดอ้ยา่งมเีอกลักษณ์และลงตัว 
นําท่านชม วดัฟุกเกี_ยน เป็นสมาคมชาวจนีที!ใหญ่ และเกา่แกท่ี!สดุของเมอืงฮอยอัน ไวสํ้าหรับพบปะของคน
หลายรุ่นที!อพยพมาจากฟุกเกี<ยนที!มแีซเ่ดยีวกัน และไวเ้ป็นที!ระลกึถงึถิ!นกําเนดิ  ท่านสามารถทําบญุต่ออายุ
โดยพธิสีมัยโบราณ คอื การนําธูปที!ขดเป็นกน้หอย มาจุดทิ'งไว ้เพื!อเป็นสริมิงคลแก่ท่าน จากนั'นนําท่านสู ่
สะพานญี5ปุ่ น สัญลักษณ์อย่างหนึ!งของเมอืงฮอยอันไดรั้บการกอ่สรา้งโดยชมุชนชาวญี!ปุ่ นเมื!อ 400 กว่าปีที!
แลว้ สะพานนี'สวยทั 'งกลางวันกลางคนื และเป็นอกีหนึ!งสถานที!ที!ทกุทา่นตอ้งมาถา่ยภาพเป็นที!ระลกึ  
ชม ศาลกวนอู ซึ!งอยู่บนสะพานญี!ปุ่ นเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื!อสัตย์ ความกัตตัญVูรูคุ้ณ ความ
จงรักภักด ีจากนั'นใหท้า่น ชอ้ปปิb งสนิคา้พืbนเมอืงฮอยอนั สว่นมากเป็นของที!ชาวบา้นนําออกมาขาย ซื'อเป็น
ของใช ้ของที!ระลกึ ตามอธัยาศัย  
จากนั'นนําท่านเขา้สู่ หมู่บา้นก ัsมทาน หมู่บา้นเล็กๆ ในเมอืงฮอยอัน อยู่ตดิแม่นํ'า และมีสวนมะพรา้ว
ขนาบขา้งสองฝั!ง ใหท้า่นสนุกสนานกบักจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้  
แลว้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงดานงั เมอืงท่าสําคัญของ เวยีดนามกลาง อยู่รมิชายฝั!งทะเลจนีใต ้เป็นเมอืง
ใหญ่อันดับที! 4 ของเวยีดนาม ซึ!งปัจจุบันไดรั้บการพัฒนาใหม้สี ิ!งอํานวยความสะดวกครบครันทั 'งสนามบนิ 
ศูนยก์ารคา้ รา้นอาหาร ที!พัก แต่ก็ยังมมีนตเ์สน่หข์องตกึเก่าสเีหลอืงบวกกับวถิชีวีติที!เรยีบง่ายของผูค้นใน
เมอืงเล็กๆ รมินํ'าแสนสงบ  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
นําทา่นชม สะพานมงักรดานงั คอืสะพานขา้มแมนํ่'าฮนัเป็นสญัลักษณ์ของการฟื'นคนืประเทศสะพานยาว 666 
เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชื!อมต่อสองฟากฝั!งของแม่นํ'าฮันสรา้งตามสัตวม์งคลของชาวจีน ซึ!งจะ
เปลง่แสงและรัศมแีหง่ความสขุ พรอ้มกบัพน่ไฟและนํ'า ในทกุคนืของวันศกุรแ์ละเสารต์อนเวลาสามทุม่ 
แลว้นําทา่นถา่ยรปูที! สะพานแหง่ความรกั พบกบับบรรยากาศยามคํ!าคนิ ที!ประดับไฟอยา่งสวยงาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8)  เมน ู!!! กุง้มงักรซอสหวัหอมและขงิ พรอ้มไวนแ์ดงดาลดั 

พกัที5 KAY DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ เมอืงดานงั  
 



  

 

 

            

 

 

วนัที5 4 วดัลนิหอ์ ึ_ง - ชอ้ปปิb งตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – กรงุเทพ ฯ 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที5พกั  (9) 

แวะสักการะ เจา้แมก่วนอมิวดัลนิหอ์ ึ_ง อยูบ่นเกาะเซนิจร่า ทางเหนือของเมอืงดานัง เป็นวัดใหญท่ี!สดุของ
ที!นี! รูปปั'นปูนขาวของเจา้แม่กวนอมิยืนหันหลังใหภู้เขา หันหนา้ออกสู่ทะเลเพื!อเป็นการปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงที!ออกไปหาปลา และศักดิWสทิธิWมากในการขอพรเรื!องสุขภาพ การทํามาคา้ขาย แคลว้คลาด
ปลอดภัย และขอลกู กราบไหวเ้พื!อความเป็นศริมิงคล 

นําทา่น ชอ้ปปิb งตลาดฮาน เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมาย อาหารพื'นเมอืงเวยีดนาม ของฝากจาก
เวยีดนาม เหลา้ บหุรี! มใีหเ้ลอืกสรรครบทกุสิ!ง 

 สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานัง 
เย็น  บรกิารทา่นดว้ยขา้วเหนยีวหมยูอ(กลอ่ง)รสชาตเิวยีดนามแท้ๆ  ณ สนามบนิ  (10)   
13.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยเที!ยวบนิที! VJ961 สายการบนิ VIETJET AIR  

ราคาทวัรน์ ีbยงัไมร่วมอาหารรอ้นและเครื5องดื5มบนเครื5อง  
***สายการบนิ VIET JET  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกที5น ั5ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ที5น ั5ง ไมส่ามารถรเีควสที5น ั5งกอ่นได*้** 
 
14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื5อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจาํเพื5อประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 

การเดนิทางในแตล่ะครั 'งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่นขึbนไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWในการ เลื5อนการเดนิทาง หรอื เปลี5ยนแปลงราคา 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท ตลอดทรปิ  
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจในการบรกิารของแตล่ะทา่น 

กรณุาชําระมดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากที5ทาํการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัที5กาํหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัที5น ั5งตามเงื5อนไข 

 
 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีbรวม 

• คา่ตั<วเครื!องบนิไป-กลับ ตามเที!ยวบนิที!ระบใุนรายการทอ่งเที!ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ'ามัน 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที!ระบใุนรายการทอ่งเที!ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที!ระบใุนรายการทอ่งเที!ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ที!คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีbไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ'าหนักเกนิกวา่ที!สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครื!องดื!ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที!ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ!มและภาษีหัก ณ ที!จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เง ื5อนไขการชําระเงนิ 

• ชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 

หมายเหตุ : ห้องพกัที� MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงวันเข้าพกัตามความ
เหมาะสมของห้องพกัในแต่ละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ$โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



  

 

 

            

 

 

• ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที!เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
เง ื5อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ 'งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที!เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ที!นั!งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที!ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที!พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิWไมค่นืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ 'งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมื!อออกตั<วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ั_วได ้ เนื!องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWที!จะเลื!อนการเดนิทาง หรอื เปลี!ยนแปลงราคา ในกรณีที!ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึ'นไป 
• ในกรณีที!สายการบนิประการปรับขึ'นภาษีนํ'ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ'ามันเพิ!มตาม

ความเป็นจรงิ 
• ตั<วเครื!องบนิที!ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื!อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWที!จะเปลี!ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที!ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที!เกดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ที!อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 'งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที!ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื!องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที!สถานที!ทอ่งเที!ยวใดๆ ที!ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื!องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที!อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 'งสิ'น 

• กรณีที!ทา่นสละสทิธิWในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที!ใดๆ ก็ตามที!ระบใุนรายการทอ่งเที!ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั 'งสิ'น 

• กรณีที!กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 'งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที!
ระบไุว ้ เนื!องจากการครอครองสิ!งผดิกฎหมาย สิ!งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWที!จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

• กรณีที!ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี'าเงนิ) เดนิทางเพื!อการทอ่งเที!ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWไมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น 

• เมื!อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ 'งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื!อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั 'งหมด 

 
 
 


