
 

 

รหัสทัวร ITV1902106 
ทัวรเวียดนาม ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (VZ) 
น่ังกระเชาลอยฟ�าท่ียาวที่สุดในโลกขึ้นสูยอดเขาบานาฮิลล สวรรคแหงเมืองดานัง   

เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกท่ีสวยงามและนาอยู   

พิเศษ!! เมนู.. กุงมังกร และไวทแดง DALAT  

พักโรงแรม 4 ดาว เมืองเว 1 คืน และ 3 ดาว ดานัง 2 คืน  

ฟรี Wifi On Bus  ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1 ตัว 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

 
07.30 น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขา

ออก ช้ัน 4 ประตู  8 เคานเตอร Q สายการบิน Thai Veitjet 
เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง 

10.50 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Veitjet เท่ียวบินที่ 
VZ960 
* ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง* (บนเคร่ืองมีจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ี
เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหงหาด
ทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาท่ีสําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ4 ของประเทศ
เวียดนาม เมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมืองทาที่สําคัญ  
จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองเว  

บาย นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู นับเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที่โดดเดนของ
วัดเทียนมูก็คือ เจดียทางเกง 8 เหลี่ยม มีความสูง 7 ช้ัน ในแตละช้ันน้ันจะเปนตัวแทน
ของชาติภพตางๆของพระพุทธเจา ทางฝم�งซายและขวาเปนท่ีต้ังของศิลาจารึกและระฆัง
สําริดขนาดใหญยักษมีน้ําหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของเจดียจะเปน
ประตูทางเขาสูบริเวณภายในวัด จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดดองบา เปนตลาดใหญ 
ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําหอม รอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใช 
ท่ัวไป ใหทุกทานไดเลือกซื้อของไดตามอัธยาศัย  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารคํ่านําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจาก
บริเวณตนน้ําท่ีอุดมไปดวยดอกไมป�าท่ีสงกลิน่หอม เปนแมน้ําสายส้ันๆ บนเรือทางจะได
ชมการแสดงดนตรีพ้ืนบาน และ 

วันท่ีแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา  
               ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม                                                                                                                       
 อาหาร เย็น 



 

 

นักรองชาวเวียดนามท่ีจะ มาขับกลอมบทเพลงใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 
45-60 นาที) 
ท่ีพัก : Asia Hue **** 4 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน  

 
วันท่ีสอง       พระราชวังไดโนย – ฮอยอัน – น่ังเรือกระดง-หมูบานแกะสลักหินออน  
 อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย สรางตามความเช่ือ
แบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ซึ่งจําลองแบบมา
จากพระราชวงักูกงหรือพระราชวังตองหามท่ียิ่งใหญ
ของกรุงปกกิง่ประเทศจีน และการกอสรางพระตําหนัก
ตางๆรวมถึงกําแพงรอบพระราชวังทั้งหมด ไดนําอิฐมา
จากประเทศฝร่ังเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย มี
ลักษณะเปนรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส ลอมรอบดวยคูน้ําขนาด
ใหญทั้งส่ีดาน จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน 
(Hoi An)เปนเมืองเล็ก ๆ ริมแมน้ําทูโบน อยูตอนกลาง
ของประเทศเวียดนาม ในเขตจังหวัดกวางนาม ซึ่งอดีต
ท่ีน่ีเคยเปนเมืองทาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ชม บานเลขท่ี 101 หรือ Old 
House Of Tan Ky เปนบานเกาหลังแรกของฮอยอัน 
รักษาไวต้ังแตศตวรรษท่ี 18 – 19 ท่ีตอไปคือ สมาคมฟุกเกี๋ยน วากันวาเปนสมาคมท่ี
เกาแกและมีชาวจีนมารวมตัวมากท่ีสุดในฮอยอัน ดานในประดิษฐานพระนางเทียนเหา 
(Thien Hao) หน่ึงในเทพท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองการเดินเรือ จากน้ัน นําทานชม สะพานญี่ปุ�น 



 

 

ซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเม่ือ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักด์ิสิทธ์ิท่ี
สรางขึ้นเพ่ือสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญีปุ่�นเช่ือวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูท่ีอินเดีย
และหางอยูท่ีญี่ปุ�น สวนลําตัวอยูท่ีเวียดนาม เม่ือใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือ
แผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพ่ือกําจัดมันจะไดไม
เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซ่ึงอยูบนสะพาน ญี่ปุ�นและท่ีฮอยอันชาวบานจะนําสินคา
ตาง ๆ ไวท่ีหนาบาน เพ่ือขายใหแกนักทองเท่ียวทานสามารถซื้อของที่ระลึก เปนของฝาก
กลับบานไดอีกดวย เชน  โคมไฟ ภาพปก ผาไหม ไมแกะสลกั ฯลฯ เปนตน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับ
กิจกรรม!!น่ังเรือกระดง Cam Thanh Water 
Coconut Village หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยู
ในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามท่ีน่ีเปนที่
พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมงสมควรแกเวลานําทาน
เดินทางตอไปยัง หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเปนหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมี
ช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเร่ืองงานฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถ
บันทึกภาพหรือซื้ องานแกะสลักเหลาน้ี เพ่ือเอากลับไปเป นของฝาก หรือซ้ือกลับไปเปน
ของประดับในบาน 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน 
 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทาน น่ังกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล ด่ืมด่ําไปกับวิว

ทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา
บานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุด
จอดเปนระยะทางท่ียาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึก
จากกินเนสบุคเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึง
สถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และ

วันท่ีสาม       น่ังกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล – สะพานสีทอง – โรงเก็บไวน                                                                                                                 
 อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น 



 

 

ไดช่ืนชมกบัสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล เปนรี
สอรทและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ต้ังอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการทองเท่ียวของ
เวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝร่ังเศส
เม่ือสมัยท่ีฝร่ังเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางท่ีพัก ส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใชเปนท่ีพักผอน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอด
ท้ังป อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทาน้ัน บริเวณลานกวางเม่ือทาน
เดินทางขนมาถึง บานาฮิลส แหงน้ีทานจะไดพบกับลูกโลกขนาดใหญท่ีตกแตงดวย
ดอกไมตางๆตามฤดูกาล หรือเม่ือมีเทศกาลตางๆ จากน้ัน นําทานชม สะพานสีทอง หรือ 
GOLDEN BRIDGE แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทอง
ทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ต้ังอยูในตําแหนงท่ีโดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุด
ทองเท่ียวนึงท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ใน
วิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
พิเศษ!!! บุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ หองอาหาร
โรงแรม 
จากน้ัน นําทานน่ังรถรางเพ่ือไปชม โรงเก็บไวน 
เปนหองเก็บไวนท่ีมีลักษณะคลายถํ้าท่ีถูกสราง
ขึ้นมา ต้ังอยูบนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ีจะ
ถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดิน
ชมสถานท่ีเก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล  หมายเหตุ 
: สําหรับทานท่ีช่ืนชอบการดื่มไวนก็สามารถซือ้ไดจากที่แหง หรือจะเลือกซื้อไวเปนของ
ฝากก็ได หลังจากน้ัน นําทานชม หมูบานฝร่ังเศสและสวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE 
JARDIN D'AMOUR เปนสวนดอกไมสไตลฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุถูก
จัดเปนสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ท่ีไมวาทานจะอยูมุมไหน
ของสวนก็สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับ
สัมผัสบรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก อิสระถายรูปไดตามอัธยาศัย 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  *พิเศษเมนูกุงมังกร + ไวนแดง DALAT (โตะละขวด)* 
ท่ีพัก : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน 
 
 



 

 

 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานไหวเจาแมกวนอิม วัดหลินอ๋ึง (Linh Ứng) เปนวัดที่
ใหญที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเปน
สถานท่ีบูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเช่ือ
ของชาวบานแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแม
กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรต้ังอยูบนฐานดอกบัวกวาง 
35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอย
ปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�งวัดแหงน้ีนอกจากเปนสถานท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สวยงามเปนอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานท่ีถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และ
จากสะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ กอนกลับแวะใหทาน
ซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)เปนสถานท่ีรวบรวมสินคา อาหารพื้นเมือง
เวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีใหเลือกครบทุกสิ่ง อยางเรียกไดวาอยากไดอะไร 
อยากซื้ออะไร ก็มาหาไดที่ตลาดฮานแหงเลย 

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Vietjet   
เท่ียวบินที ่ VZ963 

19.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 

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

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคา

ผูใหญ 
ราคาเด็ก0-2 ป  
Infant 

พักเด่ียว/
เดินทางทาน
เดียว เพ่ิม 

ท่ีน่ัง หมาย
เหตุ 

28 – 31 ต.ค 2562 9,888  4,500 25  

วันท่ีส่ี      ดานัง– วัดหลินหอ๋ึง – สะพานแหงความรัก – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ                                                                                                           
 อาหารเชา, กลางวัน  



 

 

2 – 5 พ.ย 2562 10,888  
 
 
 
ไมมีราคาเด็ก 
Infant 3,500฿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมมีราคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 25  
6 – 9 พ.ย 2562 9,888 4,500 25  
9 – 12 พ.ย 2562 10,888 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 18  
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมมีราคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

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 มี.ค 2563 10,888 4,500 25  
4 – 7  มี.ค 2563 10,888 4,500 25  
7-10  มี.ค 2563 10,888 4,500 25  
9-12  มี.ค. 2563 10,888 4,500 25  
14-17  มี.ค. 2563 10,888 4,500 25  
18-21  มี.ค. 2563 9,888 4,500 25  
21-24  มี.ค. 2563 11,888 4,500 25  
25 -28 มี.ค. 2563 10,888 4,500 25  

 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจํานวน 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 



 

 

2.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและเบอรติดตอ พรอม
ชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัท
กําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึงเม่ือทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
ต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมืองใกล
กันกรณีท่ีพักเต็มหรือชวงไฮซีซ่ัน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือข้ึน
เคร่ืองได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็  
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 
7. คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพ่ิมกรณีสาย
การบินเรียกเก็บเพ่ิม** 
8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน) 
9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 
10.บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน หรือไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว 
6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
และน้ําใจจากทาน  
8. กรณีพาสปอรตตางชาติเก็บเพ่ิม 800 บาท 
 
หมายเหตุ กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือปรับเปนเมืองใกลเคียงกัน  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ   



 

 

12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

 


