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พกั / เมอืงเว ้1คนื /ดานัง 2คนื  

พเิศษ!! เมนู.. กุง้มังกร และไวทแ์ดง DALAT  

ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1ตัว  
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วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

28 – 31 ต.ค. 62 9,888 

 
 

 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  2,500฿ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  2,500฿ 

 

4,500 25  

2 – 5 พ.ย. 62 10,888 4,500 25  

6 – 9 พ.ย. 62 9,888 4,500 25  

9 – 12 พ.ย. 62 10,888 4,500 25  

13 – 16 พ.ย. 62 9,888 4,500 25  

16 – 19 พ.ย. 62 10,888 4,500 25  

20 – 23 พ.ย. 62 9,888 4,500 25  

23 – 26 พ.ย. 62 10,888 4,500 25  

27 – 30 พ.ย. 62 9,888 4,500 25  

30 พ.ย – 3 ธ.ค. 62 11,888 4,500 25  

1 – 4 ธ.ค. 62 9,888 4,500 25  

6 – 9 ธ.ค. 62 11,888 4,500 25  

11 – 14 ธ.ค. 62 9,888 4,500 25  

13 – 16 ธ.ค. 62 11,888 4,500 25  

15 – 18 ธ.ค. 62 9,888 4,500 25  

19 – 22 ธ.ค. 62 10,888 4,500 25  

25 – 28 ธ.ค. 62 11,888 4,500 25  

30 ธ.ค.62 – 2 ม.ค. 63 15,888 4,500 25  

1 – 4 ม.ค.63 10,888 4,500 25  

8 – 11 ม.ค. 63 9,888 4,500 25  

11 – 14 ม.ค. 63 10,888 4,500 25  

15 – 18 ม.ค.63 9,888 4,500 25  

18 – 21 ม.ค. 63 10,888 4,500 25  

22 – 25 ม.ค. 63 9,888 4,500 25  

25  - 28 ม.ค. 63 12,888 4,500 25  

28 – 31 ม.ค. 63 9,888 4,500 25  

30 ม.ค – 2 ก.พ. 63 10,888 4,500 25  

2 – 5 ก.พ. 63 9,888 4,500 25  

6 – 9 ก.พ. 63 11,888 4,500 25  

12 – 15 ก.พ. 63 10,888 4,500 25  

15 – 18 ก.พ. 63 10,888 4,500 25  

19 – 22 ก.พ. 63 10,888 4,500 25  

22 – 25 ก.พ. 63 10,888 4,500 25  

26 – 29 ก.พ. 63 9,888 4,500 25  

29 ก.พ – 3 ม.ีค. 63 10,888 4,500 25  

4 – 7 ม.ีค. 63 10,888 4,500 25  

7 – 1 0 ม.ีค. 63 10,888 4,500 25  

9 – 12 ม.ีค. 63 10,888 4,500 25  
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14 – 17 ม.ีค. 63 10,888 4,500 25  

18 – 21 ม.ีค. 63 9,888 4,500 25  

21 – 14 ม.ีค. 63 11,888 4,500 25  

25 – 28 ม.ีค. 63 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 ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประตู  8 เคานเ์ตอร ์Q 

สายการบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เคร ือ่ง 

10.50 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Veitjet เทีย่วบนิที ่VZ960 

* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเคร ือ่งมจี าหนา่ยอาหารและเคร ือ่งดืม่) 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่

ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหนิอ่อนเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ

และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวยีดนาม เมอืงน้ีเจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมือง

ท่าทีส่ าคญั  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเว ้ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่นับเป็นศนูยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน จุดทีโ่ดดเดน่ของวดัเทยีนมู่ก็คอื เจดยีท์าง

เกง๋ 8 เหลีย่ม มคีวามสงู 7 ชัน้ ในแตล่ะชัน้นัน้จะเป็นตัวแทนของชาตภิพต่างๆของพระพุทธเจา้ ทางฝ่ังซา้ยและขวา

เป็นทีต่ัง้ของศลิาจารกึและระฆังส ารดิขนาดใหญ่ยักษ์มนี ้าหนักถงึ 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้นหลงัของเจดยีจ์ะเป็น

ประตทูางเขา้สูบ่รเิวณภายในวดั จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหอม รอบ

นอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั่วไป ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ของไดต้ามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่น า้หอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าที่อุดมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 

นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ทีพ่กั : Asia Hue **** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่รก     สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม       
                                                                                                                                               อาหาร เย็น 
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วนัทีส่อง       พระราชวงัไดโนย – ฮอยอนั – น ัง่เรอืกระดง้-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น  
                                                                                                                           อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบจีน 
โดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือ
พระราชวังตอ้งหา้มที่ยิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจีน และการ
กอ่สรา้งพระต าหนักตา่งๆรวมถงึก าแพงรอบพระราชวังทัง้หมด ได ้

น าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย้ มี
ลักษณะเป็นรูปสีเ่หลี่ยมจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าขนาดใหญ่ทัง้สี่

ดา้น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั (Hoi An)เป็นเมือง

เล็ก ๆ รมิแม่น ้าทูโบน อยู่ตอนกลางของประเทศเวยีดนาม ในเขต
จังหวดักวา๋งนาม ซึง่อดตีทีน่ี่เคยเป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาค
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ชม บา้นเลขที ่101 หรอื Old House 

Of Tan Ky เป็นบา้นเก่าหลังแรกของฮอยอัน รักษาไวต้ัง้แต่
ศตวรรษที่ 18 – 19 ที่ต่อไปคอื สมาคมฟุกเกีย๋น ว่ากันว่าเป็น
สมาคมทีเ่กา่แกแ่ละมชีาวจนีมารวมตวัมากทีส่ดุในฮอยอนั ดา้นในประดษิฐานพระนางเทียนเห่า (Thien Hao) หนึ่งใน

เทพทีม่ชีือ่เสยีงเรือ่งการเดนิเรอื จากนัน้ น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ 
กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิท์ี่สรา้งขึน้เพื่อสวดส่งวญิญาณมังกร ชาวญี่ปุ่ นเชือ่ว่ามี มังกรอยู่ใตพ้ภิพส่วนตัวอยู่ที่
อนิเดยีและหางอยู่ทีญ่ีปุ่่ น สว่นล าตวัอยู่ทีเ่วยีดนาม เมือ่ใดที่มังกรพลกิตัวจะเกดิน ้าท่วมหรือแผ่นดนิไหว ชาวญี่ปุ่ นจงึ

สรา้งสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพื่อก าจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบิัตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอูซึง่อยู่บนสะพาน 
ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอนัชาวบา้นจะน าสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ี่หนา้บา้น เพื่อขายใหแ้ก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซือ้ของที่ระลกึ 
เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ 

โคมไฟ ภาพปัก ผา้ไหม ไมแ้กะสลกั ฯลฯ เป็นตน้  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ั๊มทาน สนุกสนานไปกบั

กจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวน

มะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพ่ักอาศยัของเหลา่ทหาร อาชพีหลักของคนที่น่ีคอือาชพีประมงสมควร
แกเ่วลาน าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง หมู่บา้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชือ่เสยีง
โดง่ดงัไปทั่วโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลกัหนิออ่น หนิหยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรือซื ้องานแกะสลักเหล่าน้ี 

เพือ่เอากลบัไปเป็ นของฝาก หรอืซือ้กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน น ัง่กระเชา้ขึน้สู่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมือง

บนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้าราง

เดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้ับการบันทกึ
จากกนิเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์

ฮลิล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และไดช้ื่นชมกับสุดยอดวิว

ทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอรท์
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การ
ท่องเที่ยวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมือง

ดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั ่งเศสเมื ่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณา
นิคม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็น

ตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้ บรเิวณลานกวา้งเมื่อท่านเดนิทางขน้มาถงึ บา
น่าฮลิส ์แห่งน้ีท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลต่างๆ  
จากนัน้ น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่ท่องเทีย่วใหม่ลา่สุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็น

สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอกีจุดท่องเที่ยวนึงที่
ไดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่  

วนัทีส่าม       น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์–สะพานสทีอง - โรงเก็บไวน ์                                                                                                                                       
                                                                                                                  อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านน่ังรถรางเพือ่ไปชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ที่
มลีกัษณะคลา้ยถ ้าทีถู่กสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้ง
แห่งน้ีจะถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที่

เก็บไวน ์ภายในจะถูกจัดตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 
หมายเหตุ : ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดจ้าก
ทีแ่ห่ง หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้หลังจากนัน้ น าท่านชม 

หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวนดอกไมแ้ห่งความรกั หรือ LE JARDIN 
D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ที่มีดอกไมห้ลากหลาย
พันธุ ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็น

สบาย ทีไ่ม่วา่ท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้ม
กบัสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  *พเิศษเมนูกุง้มงักร + ไวนแ์ดง DALAT (โต๊ะละขวด)* 

ทีพ่กั : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านไหวเ้จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอ ึง๋ (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด
ของเมอืงดานังภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอมิและ
เทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูน

ขาวเจา้แม่กวนอมิซึง่มีความสูงถงึ 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 35 
เมตรยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานที่

ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึ่งสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จุดชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถู่กประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งน้ีใหท้่าน

ไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ กอ่นกลบัแวะใหท้่านซือ้ของฝากที ่ตลาดฮาน (Han Market)เป็นสถานที่

รวบรวมสนิคา้ อาหารพื้นเมืองเวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม มีใหเ้ลอืกครบทุกสิง่ อย่างเรียกไดว้่าอยากได ้

อะไร อยากซือ้อะไร ก็มาหาไดท้ีต่ลาดฮานแห่งเลย 

18.10 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิไทย Thai Vietjet   
เทีย่วบนิที ่ VZ963 

19.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท

จะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

 

 

วนัทีส่ ี ่     ดานงั– วดัลนิหอ์ ึง๋ – สะพานแหง่ความรกั – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – กรุงเทพ 
                                                                                                                                 อาหารเชา้, กลางวนั  
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3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และเบอรต์ดิตอ่ พรอ้มช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋ใกลว้นัเดนิทาง ท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ) **

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการ
โอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพ่ักเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิ Vietjet Air สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และ

คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเง ือ่นไขของกรมธรรม ์ ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนั

สุขภาพเพิม่ได ้

7. คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์**ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่** 

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรยีบรอ้ยแลว้ 

10.บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

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

8. กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800 บาท 

 

7.หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภัย ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว ตาม 

พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


