
 

 

รหัสทัวร ITV1902100 

ทัวรเวียดนาม ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (VZ)    
น่ังกระเชาลอยฟ�าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสูยอดเขาบานาฮิลล   วัดหลินอ๋ึง 
สวรรคแหงเมืองดานัง   เยือนฮอยอัน   วัดเทียนมู   ตลาดดองบา 

พระราชวังไดโนย   สวนสนุก Fantasy Park   น่ังเรือกระดง หมูบานกั๊มทาน 
 

พิเศษสุด พักโรงแรม Mercure (บน บานาฮิลล1คืน) / เมืองเว 1 คืน /ดานัง 1คืน  
พิเศษ!! เมนู.. กุงมังกร และไวทแดง DALAT  

ฟรี Wifi On Bus  ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว  
 
 



 

 

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-2 
ป  

Infant 

พักเด่ียว/
เดินทางทาน
เดียว เพ่ิม 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

30 ต.ค – 2 พ.ย 2562 11,888  
 
 
 
 

ไมมีราคาเด็ก 
Infant  

3,500฿ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

4,500 25  
3 – 6 พ.ย 2562 11,888 4,500 25  
7 – 10 พ.ย 2562 12,888 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 ปรับราคา 
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 ปรับราคา 
26 – 29 ม.ค 2563 13,888 4,500 25  



 

 

29 ม.ค – 1 ก.พ 2563 11,888  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไมมีราคาเด็ก 

Infant  
3,500฿ 

 
 

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 มี.ค 2563 12,888 4,500 25  
1 – 4 มี.ค 2563 11,888 4,500 25  
5 – 8 มี.ค 2563 11,888 4,500 25  
8 – 11 มี.ค 2563 11,888 4,500 25  
12 – 15 มี.ค 2563 11,888 4,500 25  
15 – 18 มี.ค 2563 12,888 4,500 25  
19 – 22 มี.ค 2563 12,888 4,500 25  
22 – 25 มี.ค 2563 12,888 4,500 25  
 

ไฟลทบิน  

Departure      :      BKK – DAD VZ960  10.50-12.30 
Return            :      DAD – BKK VZ961  18.10-19.15 
 
 
 
 
 



 

 

 
07.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก 

ช้ัน 4 ประตู  8 เคานเตอร Q สายการบิน Thai Veitjet 
เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร
กอนข้ึนเครื่อง 

10.50 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Veitjet 
เที่ยวบินที่ VZ960 
* ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง* (บนเคร่ืองมีจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม) 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน
ที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปน
เมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญ
อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจน
กลายเปนเมืองทาที่สําคัญ  จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองเว  

บาย นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู นับเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที่โดด
เดนของวัดเทียนมูก็คือ เจดียทางเกง 8 เหลี่ยม มีความสูง 7 ช้ัน ในแตละช้ันน้ันจะ
เปนตัวแทนของชาติภพตางๆของพระพุทธเจา ทางฝم�งซายและขวาเปนที่ต้ังของศิลา
จารึกและระฆังสําริดขนาดใหญยักษมีน้ําหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลัง
ของเจดียจะเปนประตูทางเขาสูบริเวณภายในวัด จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดดอง
บา เปนตลาดใหญ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําหอม รอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปน
สวนมาก ดานในเปนของใช ทั่วไป ใหทุกทานไดเลือกซื้อของไดตามอัธยาศัย  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

วันที่แรก     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกร
ลองแมน้ําหอม       

                อาหาร เย็น 



 

 

หลังอาหารค่ํานําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมา
จากบริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวยดอกไมป�าที่สงกลิ่นหอม เปนแมน้ําสายส้ันๆ บนเรือ
ทางจะไดชมการแสดงดนตรีพื้นบาน และ 
นักรองชาวเวียดนามที่จะ มาขับกลอมบทเพลงใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือ
โดยประมาณ 45-60 นาที) 

ที่พัก : Asia Hue **** 4 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน  
 

วันที่สอง     พระราชวังไดโนย – ดานัง  – น่ังกระเชาข้ึนสูบานาฮิลล – สะพานสีทอง – หมูบาน
ฝร่ังเศสและสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR             

                 อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย สราง
ตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศส ซึ่งจําลองแบบมาจากพระราชวังกูกง
หรือพระราชวังตองหามท่ียิ่งใหญของกรุง
ปกก่ิงประเทศจีน และการกอสรางพระ
ตําหนักตางๆรวมถึงกําแพงรอบพระราชวัง
ทั้งหมด ไดนําอิฐมาจากประเทศฝร่ังเศสโดย
ทางเรือ พระราชวังไดโนย มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวยคูน้ําขนาด
ใหญทั้งส่ีดาน จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองดานัง  



 

 

เท่ียง   รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร  

บาย  นําทาน น่ังกระเชาข้ึนสูบานาฮิลล ด่ืมด่ําไป
กับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 
เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�า
รางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาว
ที่ สุดในโลก ได รับการบันทึกจากกินเนสบุ
คเม่ือวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรี
สอรท และไดช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนใน
แบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล 
เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ต้ังอยู
ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการทองเที่ยวของ
เวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัด
แหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อ
สมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการ
สรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที ่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที ่
พักผอน เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 
องศาเซลเซียสเทานั้น บริเวณลานกวางเมื่อทานเดินทางขนมาถึง บานาฮิลส แหงนี้
ทานจะไดพบกับลูกโลกขนาดใหญที่ตกแตงดวยดอกไมตางๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมี
เทศกาลตางๆ จากน้ัน นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลง
ทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 
ขางอุมไว ต้ังอยูในตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 
360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม จากน้ัน นําทานน่ังรถรางเพื่อไปชม โรงเก็บไวน เปนหอง
เก็บไวนที่มีลักษณะคลายถ้ําที่ถูกสรางขึ้นมา ต้ังอยูบนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ีจะ
ถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัด



 

 

ตกแตงเปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล  หมายเหตุ : สําหรับทานที่ช่ืนชอบการ
ด่ืมไวนก็สามารถซื้อไดจากที่แหง หรือจะเลือกซื้อไวเปนของฝากก็ได หลังจากน้ัน นํา
ทานชม หมูบ านฝร่ังเศสและสวนดอกไมแห งความรัก  หรือ LE JARDIN 
D'AMOUR เปนสวนดอกไมสไตลฝร่ังเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปน
สัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ท่ีไมวาทานจะอยูมุมไหนของ
สวนก็สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับ
สัมผัสบรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก อิสระถายรูปไดตามอัธยาศัย 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ หองอาหาร
โรงแรม 

ที่พัก : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียง
กัน 
**หองพักบนบานาฮิลล ไมมีหองสําหรับ 3 ทาน กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ตองจาย 

คาพักเด่ียว เพ่ิม 2,000 บาท หรือสามารถพัก 3 ทาน  
พักเปนเตียง 2 ช้ัน 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพ่ิมเติม 600 บาท / ทาน **   

(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม    บานาฮิลล – สวนสนุก Fantasy Park – หมูบานแกะสลักหินออน – น่ังเรือกระดง - 
ฮอยอัน 

                 อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน นําทานไปยัง สวนสนุกFantasy Park (รวม

คาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวนคาเขา
หุนข้ีผ้ึง 10 USD)เปนสวนสนุกที่เต็มไป
ดวยความสนุกมากมาย โดยได รับแรง
บันดาลใจมาจากนวนิยายที่มีช่ือเสียงของ
นัก เขี ยนชาวฝ ร่ังเศส  นามว า  Jules 
Verne น่ันก็คือเร่ือง Journey To The 
Center of the Earth แ ล ะ  2 0 ,0 0 0  Leagues Under The Sea โ ด ย
นักทองเท่ียวจะไดเดินเขาสูป�าในเทพนิยาย ผานสวนไดโนเสาร ไดพิชิตหอคอยสูงกวา 
29 เมตร พรอมดวยภาพยนตรระบบ 3D, 4D และ 5D สุดทันสมัย และยังมีส่ิงที่
นาสนใจรออยูอีกมากมาย  

สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเปนหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัว
เมืองดานังที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก 
ทานสามารถบันทึกภาพหรือซื้ องานแกะสลักเหลาน้ี เพื่อเอากลับไปเป นของฝาก หรือ
ซื้อกลับไปเปนของประดับในบาน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!

น่ังเรือกระดง Cam Thanh Water Coconut 
Village หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวน
มะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามที่น่ีเปนที่พัก
อาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพ



 

 

ประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม จากน้ัน นําทานชม 
วัดฟุ�กเกี๋ยน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่พบปะ
ของคนหลายรุน วัดน้ีมีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน สามารถ
ทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไวเพ่ือ เปน
สิริมงคลแกทาน 
จากน้ัน นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ซึ่งสราง
โดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเม่ือ 400 กวาปมาแลว 
กลางสะพานมีศาลเจาศักด์ิสิทธ์ิที่สรางขึ้น
เพ่ือสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญ่ีปุ�นเช่ือวามี 
มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหาง
อยูที่ญี่ ปุ�น สวนลําตัวอยูที่ เวียดนาม เม่ือใดที่ มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือ
แผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะได
ไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยูบนสะพาน ญ่ีปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะนํา
สินคาตาง ๆ ไวที่หนาบาน เพ่ือขายใหแกนักทองเท่ียวทานสามารถซื้อของที่ระลึก เปน
ของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเป�าโคมไฟ เปนตน 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  *พิเศษเมนูกุงมังกร + ไวนแดง DALAT (โตะละ
ขวด)* 

 ที่พัก : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน 
 

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

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานไหวเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เปนวัด
ที่ใหญที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเปน
สถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเช่ือ



 

 

ของชาวบานแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 
เมตรต้ังอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเล
คอยปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�งวัดแหงน้ีนอกจากเปน
สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหน่ึงสถานท่ี
ทองเที่ยวท่ีสวยงามเปนอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานัง  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และ
จากสะพานแหงนี้ใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ กอนกลับแวะใหทาน
ซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)เปนสถานที่รวบรวมสินคา อาหารพื้นเมือง
เวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีใหเลือกครบทุกส่ิง อยางเรียกไดวาอยากไดอะไร 
อยากซื้ออะไร ก็มาหาไดท่ีตลาดฮานแหงเลย 

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Vietjet เที่ยวบินที ่ VZ963 
19.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 

*********************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน

การเดินทาง 15 วัน 



 

 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและเบอรติดตอ พรอม

ชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกต๋ัวใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามที่บริษัท

กําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ

จากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
กรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
   เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไม

สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และ
ในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึงเม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
**กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ตองจายคาพักเด่ียวเพิ่ม 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)  
หรือสามารถพัก 3 ทาน พักเปนเตียง 2 ช้ัน 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพิ่มเติม 600 บาท / ทาน **  
**พักบนบานาฮิลลกระเป�าเดินทางตองไมเกิน 20 น้ิว หากเกิน 20 น้ิว ตองเตรียมกระเป�าใบเล็ก
เปลี่ยนเพื่อขึ้นกระเชาไปยังบานาฮิลลคะ** 
**กรณีพาสปอรตตางชาติเก็บเพิ่ม 800 บาท 

 
5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอม

ต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมืองใกล

กันกรณีท่ีพักเต็มหรือชวงไฮซีซั่น 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�าสายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือ

ขึ้นเคร่ืองได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 

7. คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพิ่มกรณีสาย
การบินเรียกเก็บเพิ่ม** 

8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน) 



 

 

9.โปรแกรมน้ีรวม Va tเรียบรอยแลว 
10.บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท 

เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน หรือไดทํา

การขายโปรแกรมไปแลว 
6. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ

ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเปนเมืองใกลเคียงกัน  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การ
เจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานได
เขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร 



 

 

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 


