
CODE: VZ95  เวยีดนาม ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์ 

(พกับนบานาฮลิล)์ 4วนั 3 คนื BY VZ    

 

น ัง่กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลกขึน้สูย่อดเขาบานาฮลิล ์สวรรคแ์หง่เมอืงดานงั  

เยอืนฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและนา่อยู ่  

พเิศษสดุ พักโรงแรม Mercure (บน บานาฮลิล1์คนื) / เมอืงเว ้1 คนื /ดานัง 1คนื  

พเิศษ!! เมนู.. กุง้มังกร และไวทแ์ดง DALAT  

ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1ตัว  

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพ ิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

30 ต.ค – 2 พ.ย 2562 11,888  
 

4,500 25  

3 – 6 พ.ย 2562 11,888 4,500 25  



7 – 10 พ.ย 2562 12,888  

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

 
 

4,500 25  

10 – 13 พ.ย 2562 11,888 4,500 25  

14 – 17 พ.ย 2562 12,888 4,500 25  

17 – 20 พ.ย 2562 11,888 4,500 25  

21 – 24 พ.ย 2562 12,888 4,500 25  

24 – 27 พ.ย 2562 11,888 4,500 25  

28 พ.ย – 1 ธ.ค 2562 12,888 4,500 25  

4 – 7 ธ.ค 2562 12,888 4,500 25  

7 – 10 ธ.ค 2562 12,888 4,500 22  

12 – 15 ธ.ค 2562 12,888 4,500 25  

14 – 17 ธ.ค 2562 12,888 4,500 25  

18 – 21 ธ.ค 2562 11,888 4,500 25  

21 – 24 ธ.ค 2562 12,888 4,500 25  

26 – 29 ธ.ค 2562 15,888 4,500 25 ปรบัราคา 

4 – 7 ม.ค 2563 12,888 4,500 25  

9 – 12 ม.ค 2563 12,888 4,500 25  

12 – 15 ม.ค 2563 12,888 4,500 25  

16 – 19 ม.ค 2563 12,888 4,500 25  

19 – 22 ม.ค 2563 12,888 4,500 25  

23 – 26 ม.ค 2563 14,888 4,500 25 ปรบัราคา 

26 – 29 ม.ค 2563 13,888 4,500 25  

29 ม.ค – 1 ก.พ 2563 11,888 4,500 25  

1 – 4 ก.พ 2563 12,888 4,500 25  

5 – 8 ก.พ 2563 12,888 4,500 25  

8 – 11 ก.พ 2563 13,888 4,500 25  

13 – 16 ก.พ 2563 12,888 4,500 25  

16 – 19 ก.พ 2563 11,888 4,500 25  

20 – 23 ก.พ 2563 12,888 4,500 25  

23 – 26 ก.พ 2563 11,888 4,500 25  

27 ก.พ – 1 ม.ีค 2563 12,888 4,500 25  

1 – 4 ม.ีค 2563 11,888 4,500 25  

5 – 8 ม.ีค 2563 11,888 4,500 25  

8 – 11 ม.ีค 2563 11,888 4,500 25  

12 – 15 ม.ีค 2563 11,888 4,500 25  

15 – 18 ม.ีค 2563 12,888 4,500 25  

19 – 22 ม.ีค 2563 12,888 4,500 25  

22 – 25 ม.ีค 2563 12,888 4,500 25  
 

ไฟลท์บนิ  

 



 

Departure      :      BKK – DAD VZ960  10.50-12.30 

Return            :      DAD – BKK VZ961  18.10-19.15 

 
 

 

 

 

 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

10.50 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Veitjet 

เทีย่วบนิที ่VZ960 

* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเครือ่งมจี าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่) 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลา

ทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหนิอ่อนเป็นเมอืง

ทา่ทีส่าํคญัและเป็นเมอืงใหญ่อันดบั4 ของประเทศเวยีดนาม เมอืงนี้เจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจน

กลายเป็นเมอืงทา่ทีส่าํคญั  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ้ 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัเทยีนมู ่ นับเป็นศนูยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน จุดทีโ่ดดเดน่ของวัดเทยีนมู่ก็คอื 

เจดยีท์างเกง๋ 8 เหลีย่ม มคีวามสงู 7 ชัน้ ในแตล่ะชัน้นัน้จะเป็นตวัแทนของชาตภิพตา่งๆของพระพุทธเจา้ ทางฝ่ัง

ซา้ยและขวาเป็นทีต่ัง้ของศลิาจารกึและระฆงัสาํรดิขนาดใหญ่ยักษ์มน้ํีาหนักถงึ 2,000 กโิลกรัม ถดัมาทางดา้น

หลงัของเจดยีจ์ะเป็นป ระตทูางเขา้สูบ่รเิวณภายในวัด  จากนัน้  นําทา่นเดนิทาง สู ่ตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ่ 

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําหอม  รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทัว่ไป  ใหท้กุทา่นได ้

เลอืกซือ้ของไดต้ามอัธยาศยั  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารคํา่นําทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม  แหลง่กําเนดิของแม่น้ําหอมมาจากบรเิวณตน้น้ําทีอุ่ดมไป

ดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น้ําสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 

นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ทีพ่กั : Asia Hue **** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

วนัทีส่อง       พระราชวงัไดโนย – ดานงั  – น ัง่กระเชา้ข ึน้สูบ่านาฮลิล ์– สะพานสทีอง – หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวน      
                    ดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR             

                                                                                                                         อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบ

จนี โดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส ซึง่จําลองแบบมาจากพระราชวังกู ้

กงหรอืพระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจนี 

และการกอ่สรา้งพระตําหนักตา่งๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวัง

ทัง้หมด ไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรอื พระราชวัง

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



ไดโนย้ มลีกัษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตรุัส ลอ้มรอบดว้ยคน้ํูาขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง

ดานงั  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําทา่น  น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์  ดืม่ดํา่ไปกบัววิ

ทวิทศันข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บา

นา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็น

ระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊

คเมือ่วันที ่ 9 มนีาคม ค .ศ.2009 ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์

ฮลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกบัสดุ

ยอดววิทวิทศันใ์นแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บา

นาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่

ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวยีดนาม

ไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลดัแห่งเมอืงดานัง ถกู

คน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมือ่สมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณา

นคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้ งทีพ่ัก ส ิง่

อํานวยความสะดวกตา่งๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ักผ่อน เนื่องจาก

ทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี 

ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ บรเิวณลานกว ้ าง

เมือ่ทา่นเดนิทางขน้มาถงึ บานา่ฮลิส ์  แห่งนี้ทา่นจะได ้

พบกบัลกูโลกขนาดใหญ่ทีต่กแตง่ดว้ยดอกไมต้า่ง ๆตาม

ฤดกูาล หรอืเมือ่มเีทศกาลตา่งๆ  จากนัน้ นําทา่นชม 

สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่

ทอ่งเทีย่วใหม่ลา่สดุซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสี

ทองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในตําแหน่งที่

โดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพววิเขาบา

น่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่  จากนัน้ นําทา่น น่ังรถรางเพือ่ไป ชม โรงเก็บไวน์ เป็นหอ้ง

เก็บไวนท์ีม่ลีกัษณะคลา้ยถ้ําทีถ่กูสรา้งข ึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส์  โดยหอ้งแห่งนี้จะถกูจัดออกเป็นหลายสว่น

ดว้ยกนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ หมายเหต ุ

: สาํหรับทา่นทีช่ืน่ชอบการดืม่ไวนก์็สามารถซือ้ไดจ้ากทีแ่ห่ง หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้หลงัจากนัน้ นํา

ทา่นชม หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวนดอกไมแ้หง่ความรกั  หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตล์

ฝรั่งเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอย่างสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่ม่ว่าทา่น

จะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถา่ยรูปออกมาไดส้วยงาม อย่างมาก  ใหท้า่นไดเ้ดนิทา งถา่ยรูปพรอ้มกบัสมัผัส

บรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระถา่ยรูปไดต้ามอัธยาศยั 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

**หอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งส าหรบั 3 ทา่น กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ตอ้งจา่ย 

คา่พกัเดีย่ว เพิม่ 2,000 บาท หรอืสามารถพกั 3 ทา่น  

พกัเป็นเตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีงคะ่ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 600 บาท / ทา่น **   

(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิล)์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม       บานาฮลิล ์– สวนสนุก Fantasy Park – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – น ัง่เรอืกระดง้ - ฮอยอนั 

                                                                                                                     อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  นําทา่นไปยัง สวนสนกุFantasy Park (รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนกุ  ยกเวน้คา่เขา้หุน่ขีผ้ ึง้  10 

USD)เป็นสวนสนุกทีเ่ต็มไปดว้ยความสนุกมากมาย 

โดยไดร้ับแรงบันดาลใจมาจากนวนยิายทีม่ชีือ่เสยีง

ของนักเขยีนชาวฝรั่งเศส นามว่า Jules Verne น่ันก็

คอืเรือ่ง Journey To The Center of the Earth 

และ 20,000 Leagues Under The Sea โดย

นักทอ่งเทีย่วจะไดเ้ดนิเขา้สูป่่าในเทพนยิาย  ผ่าน

สวนไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสงูกว่า 29 เมตร 

พรอ้มดว้ยภาพยนตรร์ะบบ 3D, 4D และ 5D สดุ

ทนัสมัย และยังมสี ิง่ทีน่่าสนใจรออยู่อกีมากมาย  

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง หมูบ่า้น

แกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่งหนึง่อยู่ในตวัเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลกในเรือ่งงานฝีมอื การ

แกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ทา่นสามารถบันทกึภาพหรอืซื ้องานแกะสลกัเหลา่นี้ เพือ่เอากลบัไปเป็ นของฝาก หรอื

ซือ้กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางสู่  หมูบ่า้นก ัม๊ทาน  สนกุสนานไปกบั กจิกรรม !!น ัง่เรอืกระดง้  Cam Thanh Water 

Coconut Village หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวน

มะพรา้วรมิแม่น้ํา ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพ่ักอาศยัของ

เหลา่ทหาร อาชพีหลกัของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหว่างการ

ลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม  จากนัน้  นําทา่นชม  

วดัฟุ๊ กเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืง

ฮอยอันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มจีุดเดน่อยู่ทีง่านไม ้

แกะสลกั  ลวดลายสวยงามทา่น สามารถทําบุ ญตอ่อายุโดยพธิี

สมัยโบราณ คอื การนําธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พือ่ เป็น

สริมิงคลแกท่า่น จากนัน้ นําทา่นชม สะพานญีปุ่่ น  ซึง่สรา้งโดย

ชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้

ศกัด ิส์ทิธิท์ีส่รา้งข ึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่ามี  

มังกรอยู่ใตพ้ภิพสว่นตวัอยู่ทีอ่นิเดยีและหางอยู่ทีญ่ีปุ่่ น สว่นลําตวั

อยู่ทีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่ังกรพลกิตวัจะเกดิน้ําทว่มหรอื

แผ่นดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึสรา้งสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลาง

ลําตวัเพือ่กําจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภยัพบิัตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอูซ ึง่อยู่บนสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอันชาวบา้นจะนํา

สนิคา้ตา่ง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้กีดว้ย 

เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

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

 ทีพ่กั : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่ ี ่     ดานงั– วดัหลนิหอ์ึง๋ – สะพานแหง่ความรกั – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – กรงุเทพ 
                                                                                                                                  อาหารเชา้, กลางวนั  

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นไหวเ้จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอ ึง๋ (Linh Ứng) เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของเมอืงดานังภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิ
และเทพองคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้น

ปูนขาวเจา้แม่กวนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 
35 เมตรยนืหันหลงัใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่



ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จุดชมววิ
ทีส่วยงามของเมอืงดานัง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถ่กูประดบัตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ใหท้า่น

ไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ กอ่นกลบัแวะใหท้า่นซือ้ของฝากที ่ตลาดฮาน (Han Market)เป็นสถานที่

รวบรวมสนิคา้ อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม มใีหเ้ลอืกครบทกุส ิง่ อย่างเรยีกไดว้่าอยากได ้

อะไร อยากซือ้อะไร ก็มาหาไดท้ีต่ลาดฮานแห่งเลย 

18.10 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิไทย Thai Vietjet   
เทีย่วบนิที ่ VZ963 

19.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ , 

การจราจร  หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท

จะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และเบอรต์ดิตอ่ พรอ้มชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป -กลบั) **

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการ
โอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี   

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

 

 

หมายเหต ุ

**กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ตอ้งจ่ายคา่พักเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิล์ )  หรอืสามารถพัก 3 ทา่น พักเป็น

เตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีงคะ่ มคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 600 บาท / ทา่น **  

**พักบนบานาฮลิลก์ระเป๋าเดนิทางตอ้งไม่เกนิ 20 นิว้ หากเกนิ 20 นิว้ ตอ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กเปลีย่น  

เพือ่ข ึน้กระเชา้ไปยังบานาฮลิลค์ะ่** 

**กรณีพาสปอรต์ตา่งชาตเิก็บเพิม่ 800 บาท 

 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

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

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพ่ักเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



5. คา่น า้หนกักระเป๋าสายการบนิ 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. คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทวัร ์**ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่** 

8.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

9.บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

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

 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง  เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

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

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ เงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม 

พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเ ดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


