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DAD02 DANANG HOI AN BANA HILLS (4D3N) 

สายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) 



UPDATE 15/01/2020 

บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ): ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

VZ960 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 10.50 – 12.30  

VZ963 DAD(ดานัง) – BKK(กรุงเทพ) 18.10 – 19.50 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ  7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - เมืองดานัง – วดัเทียนหมู่ – ตลาดดงบา  - ลงเรือ
มงักรชมดนตรีเว้  (-/-/D) 
08.00  พร้อมกนัที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 เคาเตอร์สายการบิน VIETJET AIR  

เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

10.50  เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR   เทีย่วบินที ่VZ960 

12.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคน
เขา้เมือง เมืองดานงั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวยีดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วทั้งขนาดและความส าคญัซ่ึง
ตั้งอยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวยีดนาม 

จากนั้น เดินทางเขา้สู่ เมืองเว้  เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่า
วฒันธรรมที่มีแบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดรั้บการยนืยนัจาก องคก์ารยเูนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ .ศ.2538 ใหเ้ป็นมรดกโลก WORLD HIERIT AGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยใูน

ประเทศเวยีดนามใ ชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง  น าท่านเดินทางสู่ วดัเทยีนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปด
เหล่ียม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์ห่งน้ี 
ภายในเจดียมี์พระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อ่ิมเอิบกบัพระพทุธอีกสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 
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 น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงบา ที่มีช่ือเสียงของเมืองเวใ้หท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกสินคา้เคร่ืองใช้
ต่างๆรวมไปถึงสินคา้พื้นเมืองของชาวเวยีดนาม 

หลงัอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น า้หอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้ าหอมมาจากบริเวณตน้น ้ าที่อุดม
ไปดว้ยดอกไมป่้าที่ส่งกล่ินหอม เป็นแม่น ้ าสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดช้มการแสดงดนตรีพื้นบา้น และ
นกัร้องชาวเวยีดนามที่จะมาขบักล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 
นาที) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ THANH LICH , HUE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 2 
พระราชวงัเว้ – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอนั –  สะพานญีปุ่่น 
–บ้านโบราณ101 – วดักวางตุ้ง – สะพานมงักร - สะพานแห่งความรัก (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว้ ที่สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที่รับรองเช้ือพระวงศร์ะดบัสูงและ
นกัการทูตต่างประเทศ สถานที่จดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอยา่งวจิิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนงัตกแต่ง

THIEN MU 
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ดว้ยน ้ ามนัคร่ังสีแดงและลวดลายสีทอง มีต  าหนกัหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจา้ของจกัรพรรดิราชวงศเ์ห

วยีนหลงั ระหวา่งทางน าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดานงัที่
มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ืองงานฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบนัทึกภาพหรือซ้ือ
งานแกะสลกัเหล่าน้ีเพือ่เอากลบัไปเป็นของฝาก หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 

   เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลงัจากนั้นน าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง  ท่านจะไดรั้บชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถ่ิน 
และระหวา่งที่ล่องเรือกระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นที่น้ีก็จะมีการขบัร้องพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพือ่

ประกอบเป็นจงัหวะดนตรี  เดินทางสู่เมือง ฮอยอนั  ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็น
ท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่ง
ตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอนัไดรั้บความเสียหายจากการสูร้บและแม่น ้ าต้ืนเขิน เมืองท่าจึงไป
สร้างขึ้นที่เมืองดานงัแทน ท าใหฮ้อยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนที่สวยงาม สร้างดว้ยไมมี้
ประตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนอง คก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดริ้เร่ิมให้ ทุนท าโครงการบูรณะ 
เพือ่ปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของเวยีดนาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบื้ องสีเขียวและเหลืองเป็น
ลอนคล่ืนตรงกลางสะพานมีเจดียท์รง  น าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ  เป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอนั 
ส่ีเหล่ียมจตัุรั ส ซ่ึงสร้างเช่ือมเขตชาวญี่ปุ่ น กบัชาวจีน บา้นประจ าตระกูลที่สร้างขึ้นเม่ือพ .ศ.2335 อยูบ่น

ถนนตรันฝ ูเป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุกเก้ียนที่มีแซ่เดียวกนั น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที ่101 
ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมที่

HOI AN ANCIENT TOWN 
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สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นร้านบูติก ดา้นหลงั
เป็นที่เก็บสินคา้ ภายในเป็นที่อยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนที่พกัอาศยัหลาย
ส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชมเมือง ซ้ือของที่ระลึก ร้านคา้ขายของที่
ระลึกก็จะตั้งอยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดินชมเมืองก็จะรู้สึกวา่เมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ 
รวมไปถึงไดรั้บอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่ น ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทั้ง
บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และร้านคา้ต่างๆ  น าท่านเดินทางสู่  

วดักวางตุ้ง  ชมยา่นการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่ วดักวางตุง้ ที่ชาว
จีน(กวางตุง้ ) ฟุกเกวีย๋นที่นบัถือกวนอู ใหค้วามเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล มี

เร่ืองราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานที่แห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม สะพานแห่งความรัก  ที่นิยมของหนุ่มสาว
คู่รักกนัมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน  น าท่านชม สะพานมงักร  อีกหน่ึงที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มี
ความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสอง
ฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮนั เปิดใหบ้ริการเม่ือ 29 มีนาคม พ .ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่ง
อิสรภาพของเมืองดานงั ซ่ึงสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั ซ่ึงมีรูปป้ันที่มีหวั
เป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น ้ า (วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพน่น ้ า และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ MERRY HOTEL , DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DRAGON BRIDGE 
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DAY 3 
 ขึน้กระเช้าสู่บ่าฮิลล์  – สะพานมือสีทอง -  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค -  สวนดอกไม้
ฝร่ังเศส – นั่งรถราง - โรงเกบ็ไวน์  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นช่ือแห่งดานงั บานาฮิลล์  ตั้งห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเ์ป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังที่ 1 
โดยไดเ้กิดแนวคิดการสร้างบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจาก
จบสงครามฝร่ังเศสไดพ้า่ยแพแ้ละเดินทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลบัประเทศ ท าใหบ้านาฮิลลถู์กทิ้งร้างมา
เป็นเวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งน้ีอีกคร้ังในปี 

2009 พร้อมกบัไดมี้การสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน ้ าทะเล เพือ่ใชเ้ป็ นเสน้ทาง
ส าหรับขึ้นไปยงัยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 

น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซ่ึงอยูบ่นเขาบาน่าฮิลส์ 
เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั้งอยูใ่นต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุด

CABLE CAR 
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ท่องเที่ยวนึงที่ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮิลลใ์นววิพาโนรามา 360 
องศา ไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นอิสระท่านที่ สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค (ราคาทวัร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น 
ยกเวน้พพิธิภณัฑหุ่์นขี้ผึ้ง และเคร่ืองเล่นที่ใชร้ะบบหยอด เหรียญ) ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้
ทายความมนัส์ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับา้นผสิีง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ป

ป้ิงของที่ระลึกของสวนสนุก น าท่าน น่ังรถไฟโบราณขึน้เขาเพ่ือเข้าชมอโุมงค์เกบ็ไวน์ บนยอดเขาบานา
ฮิลล ์เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมีอุณหภูมิอยูท่ี่ 16 ถึง 20 องศา วา่
กนัวา่เป็นอุณหภูมิที่ดีส าหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งน้ีถูกเรียกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝร่ังเศษ และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝร่ังเศษ  หลงัจากนั้นเดินเที่ยวชม โซน
สวนดอกไม้   LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ที่มีดอกไมห้ลากหลายพนัธุถู์ก
จดัเป็นสดัส่วนอยา่งสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  เพือ่ไม่เป็นการรบกวน
อิสระเดินเที่ยวและม้ืออาหารบนบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 

 
 

GOLDEN BRIDGE 
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พกัที่ MERRY HOTEL , DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 4 
วดัหลนิอึง๋ – หาดหมเีค – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูม)ิ (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดัหลนิอึง๋  นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูง
ที่สุดในเวยีดนาม ซ่ึงมีท าเลที่ตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช่้วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ 
ตั้งอยู่บนชายหาดบา๊ยบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์ 18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัที่มีเอกลกัษณ์ท่าทางที่
ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรม  
 
 

BANA HILLS 
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น าท่านชม หาดหมเีค เป็นหาดที่มีช่ือเสียงที่สุดในเมืองดานงั เน่ืองจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน ้ าทะเล
ใสสวยงาม ชายหาดน้ีไดรั้บความสนใจไปทัว่โลกในช่วงสงครามเวยีดนาม เม่ือทหารอเมริกนัใชเ้ป็นพื้นที่
พกัผอ่นหยอ่นใจ และเรียกหาดน้ีวา่หาดไชน่า หลงัจากสงครามส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็เป็นที่นิยมในหมู่คน
ทอ้งถ่ินและนกัท่องเที่ยว และมีรี สอร์ตหรูผดุขึ้นหลายแห่ง ซ่ึงริมหาดก็จะมีเรือกระดง้ของชาวบา้นที่ท  า
ประมงแถวๆน้ีลอยล าอยู ่อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LADY BUDDHA 

MY KHE BEACH 
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น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน  ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้ า ดา้นหนา้ตลาดมี
ประติมากรรมริมแม่น ้ าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแหง้ พวกปลาหมึกแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และ
ของที่ระลึก เส้ือผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก 
เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  
ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบิน 

18.10   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ VIETJET AIR  เที่ยวบินที่ VZ960 
19.50    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน มกราคม 2563 
12 – 15 มกราคม 2563 9999 9999 9999 2500 6500 

19 – 22 มกราคม 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

22 – 25 มกราคม 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

29 มกราคม – 01 กุมภาพนัธ ์

2563 
11999 11999 11999 2500 6500 
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วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ์ 2563 
12 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 11999 11999 11999 2500 6500 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 11999 11999 11999 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 07 มนีาคม 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

08 – 11 มนีาคม 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 
03 – 06 เมษายน 2563 12999 12999 12999 2500 6500 

07 – 10 เมษายน 2563 12999 12999 12999 2500 6500 

15 – 18 เมษายน 2563 13999 13999 13999 2500 6500 

21 – 24 เมษายน 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

23 – 26 เมษายน 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

27 – 30 เมษายน 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

29 – 02 พฤษภาคม 2563 12999 12999 12999 2500 6500 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  4,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่าราอตัรา

ค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการ โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ  VIETJET AIR  อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

(ไม่จํากดัจํานวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ)  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

สายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
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เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจําครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้ั บยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ี ควิรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั  
ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทั
กําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้า่นใด
ไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณลีูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 -  กรณยีกเลกิการเดนิทางไม่คนืเงนิมดัจําทุกกรณี 
 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากวา่กําหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่

จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่ นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่าน

จําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อ



UPDATE 15/01/2020 

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิ

กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการ

ออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้ง

ชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้ องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา

ได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้

ทางบรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้

ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนใน ต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 
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 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งห ายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใ หอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้

ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจ ะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงข้ อเสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 


