รหัสทัวร ITV2000443
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล 4วัน 3 คืน [VZ]
นั่งกระเชาลอยฟาที่ยาวที่สด
ุ ในโลกขึ้นสูยอดเขาบานาฮิลล
สะพานมังกร - คารฟดรากอน – สะพานแหงความรัก - ลองเรือกระดง
บานแกะสลักหินออน - บานาฮิลล - สวยดอกไม – สะพานสีทอง
โรงเก็บไวน สวนสนุก Fantasy Park - พระราชวังไดโนย – ลองเรือแมนํ้าหอม

พิเศษสุด พักโรงแรม Mercure (บน บานาฮิลล1คืน) / เมืองเว 1 คืน /ดานัง 1คืน
พิเศษ!! เมนู.. กุงมังกร
(พิเศษ เมนู ฮองเต+ ใสชด
ุ จักรพรรดิ)

วันเดินทาง
2 – 5 เมษายน 2563

ราคา
ผูใหญ
13,888

9 – 12 เมษายน 2563

13,888

4,500

25

10 – 13 เมษายน 2563

13,888

4,500

25

11 – 14 เมษายน 2563

16,888

4,500

25

12 – 15 เมษายน 2563

16,888

4,500

25

16 – 19 เมษายน 2563

14,888

4,500

25

23 – 26 เมษายน 2563

12,888

4,500

25

14 – 17 พฤษภาคม 2563

12,888

4,500

25

21 – 24 พฤษภาคม 2563

11,888

4,500

25

28 – 31 พฤษภาคม 2563

12,888

4,500

25

4,500

25

4 – 7 มิถุนายน 2563

ราคาเด็ก0-2 ป
Infant

ไมมีราคาเด็ก
Infant 3,500฿

12,888

พักเดี่ยว/เดินทาง
ทานเดียว เพิ่ม
4,500

ที่นั่ง
25

11 – 14 มิถุนายน 2563

12,888

4,500

25

18 – 21 มิถุนายน 2563

11,888

4,500

25

25 – 28 มิถุนายน 2563

12,888

4,500

25

2 – 5 กรกฎาคม 2563

12,888

4,500

25

9 – 12 กรกฎาคม 2563

12,888

4,500

16 – 19 กรกฎาคม 2563

12,888

4,500

25

23 – 26 กรกฎาคม 2563

11,888

4,500

25

30 – 2 สิงหาคม 2563

12,888

4,500

25

6 – 9 สิงหาคม 2563

11,888

4,500

25

13 – 16 สิงหาคน 2563

12,888

4,500

25

20 – 23 สิงหาคน 2563

12,888

4,500

25

27 – 30 สิงหาคม 2563

12,888

4,500

25

3 – 6 กันยายน 2563

12,888

4,500

25

10 – 13 กันยายน 2563

12,888

4,500

25

17 – 20 กันยายน 2563

12,888

4,500

25

24 – 27 กันยายน 2563

12,888

4,500

25

1 – 4 ตุลาคม 2563

12,888

4,500

25

8 – 11 ตุลาคม 2563

12,888

4,500

25

15 – 18 ตุลาคม 2563

13,888

4,500

25

ไฟลทบิน

ไมมีราคาเด็ก
Infant 3,500฿

หมายเหตุ

Departure

:

BKK – DAD VZ962 15.50-17.30

Return

:

DAD – BKK VZ963 18.10-19.50

วันทีแ
่ รก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร - คารฟดรากอน – สะพานแหง
ความรัก  อาหาร เย็น
12.30 น.

พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อ าคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก
ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบิน Thai Veitjet
เจาหนาทีใ่ หการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร
กอนขึ้นเครื่อง

15.50 น.

นําทานออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Veitjet
เที่ยวบินที่ VZ962
* ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง* (บนเครื่องมีจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม)

17.30 น.

คํ่า

เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน
ที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปน
เมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญ
อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจน
กลายเปนเมืองทาที่สําคัญ จากนัน
้ นําทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหม
เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ป ที่เมืองดานังไดรับอิสรภาพและเปนสถานที่ที่
นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเมืองดานัง ตองแวะชมความสวยงาม และชม
คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเปนสัตวในตํานานที่พนนํ้าจากปากคลาย
กับเมอรไลออนของสิงคโปรเปนอนุสาวรียตอนรับแขกบานแขกเมืองของดานัง ซึ่ง
คารฟดรากอนนีม
้ ีความหมายใหชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับตน
เพื่อที่เมื่อเติบใหญ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายรางเปนมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ ชม
สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่คูรักนิยมมาเขียนชื่อพรอมคลองกุญแจ
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พก
ั : Merry Hotel Danang , Nostagia DaNang*** 3 ดาว หรือโรงแรมระดับ

ใกลเคียงกัน
วันทีส
่ อง

ลองเรือกระดง - ฮอยอัน – บานแกะสลักหินออน - บานาฮิลล - สวยดอกไม –
สะพานสีทอง – โรงเก็บไวน
 อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรม
นําทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนาน
ไปกับกิจกรรม!!นัง่ เรือกระดง Cam
Thanh Water Coconut Village หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้ อยูในสวน
มะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่นี่คอ
ื อาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม
จากนั้น นําทานชม วัดฟุก
 เกี๋ยน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมือง
ฮอยอันใชเปนที่พบปะของคนหลายรุน
 วัดนีม
้ จี ุดเดนอยูทงี่ านไมแกะสลัก ลวดลาย
สวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกน
หอย มาจุดทิง้ ไวเพื่อ เปนสิรม
ิ งคลแกทาน จากนั้น นําทานชม สะพานญี่ปุน ซึ่งสราง
โดยชุมชนชาวญี่ปุนเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักดิ์สิทธิท
์ ี่สรางขึ้น
เพื่อสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุนเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและ
หางอยูที่ญี่ปน
ุ สวนลําตัวอยูท
 ี่เวียดนาม เมื่อใดทีม
่ ังกรพลิกตัวจะเกิดนํ้าทวมหรือ
แผนดินไหว ชาวญี่ปน
ุ จึงสรางสะพานนีโ้ ดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะ
ไดไมเกิดภัยพิบัตขิ ึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุนและที่ฮอยอันชาวบานจะ
นําสินคาตาง ๆ ไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแกนก
ั ทองเที่ยวทานสามารถซื้อของที่ระลึก

เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเปาโคมไฟ เปนตน สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางตอไปยัง หมูบานแกะสลักหินออน ซึง่ เปนหมูบา นแหงหนึง่ อยูในตัวเมือง
ดานังทีม
่ ีชื่อเสียงโดงดังไปทัว่ โลกในเรื่องงานฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทาน
สามารถบันทึกภาพหรือซื้ องานแกะสลักเหลานี้ เพื่อเอากลับไปเป นของฝาก หรือซื้อ
กลับไปเปนของประดับในบาน
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
*พิเศษเมนูกุงมังกร *

บาย

นําทาน นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล ดื่มดํา่ ไป
กับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810
เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟา
รางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาว
ที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุ
คเมือ
่ วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึง
สถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรี
สอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนใน
แบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานา
ฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอน
ใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการ
ทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานา
ฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดย
ชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบน
ภูเขา สรางที่พัก สิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน เนื่องจากที่นี่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทานั้น
บริเวณลานกวางเมื่อทานเดินทางขนมาถึง บานาฮิลส แหงนี้ทานจะไดพบกับ
ลูกโลกขนาดใหญที่ตกแตงดวยดอกไมตางๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลตางๆ
จากนั้น นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหม
ลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุม
 ไว ตั้งอยู
ในตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปน

อยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได
อยางเต็มอิม
่ จากนั้น นําทานนั่งรถรางเพื่อไปชม โรงเก็บไวน เปนหองเก็บไวนที่มี
ลักษณะคลายถํ้าที่ถก
ู สรางขึ้นมา ตั้งอยูบนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงนี้จะถูกจัด
ออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตง
เปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล หมายเหตุ : สําหรับทานทีช่ ื่นชอบการดื่มไวนก็
สามารถซือ
้ ไดจากที่แหง หรือจะเลือกซือ
้ ไวเปนของฝากก็ได หลังจากนั้น นําทานชม
หมูบานฝรั่งเศสและสวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เปน
สวนดอกไมสไตลฝรัง่ เศส ที่มด
ี อกไมหลากหลายพันธุถ
 ูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม
ทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวา ทานจะอยูม
 ุมไหนของสวนก็สามารถถายรูป
ออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับสัมผัสบรรยากาศ
ที่สุดแสนจะโรแมนติก อิสระถายรูปไดตามอัธยาศัย
คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟตนานาชาติ ณ หองอาหาร
โรงแรม
ที่พก
ั : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 ดาว หรือ
โรงแรมระดับใกลเคียงกัน
**หองพักบนบานาฮิลล ไมมห
ี องสําหรับ 3 ทาน กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ตองจาย
คาพักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท หรือสามารถพัก 3 ทาน
พักเปนเตียง 2 ชั้น 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพิ่มเติม 600 บาท / ทาน **
(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)

วันทีส
่ าม
บานาฮิลล – สวนสนุก Fantasy Park – เว - พระราชวังไดโนย – ลองเรือแมนํ้าหอม
 อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น
เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้น นําทานไปยัง สวนสนุก
Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลน
บนสวนสนุก ยกเวนคาเขาหุนขี้ผึ้ง
10 USD)เปนสวนสนุกที่เต็มไปดวย
ความสนุกมากมาย โดยไดรับแรง
บันดาลใจมาจากนวนิยายทีม
่ ีชื่อเสียง
ของนักเขียนชาวฝรัง่ เศส นามวา
Jules Verne นั่นก็คือเรื่อง Journey To The Center of the Earth และ
20,000 Leagues Under The Sea โดยนักทองเที่ยวจะไดเดินเขาสูปา ในเทพ
นิยาย ผานสวนไดโนเสาร ไดพชิ ต
ิ หอคอยสูงกวา 29 เมตร พรอมดวยภาพยนตรระบบ
3D, 4D และ 5D สุดทันสมัย และยังมีสิ่งที่นาสนใจรออยูอก
ี มากมาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง นําทานเดินทางสู เมืองเว นําทานเดินทางสู
พระราชวังไดโนย สรางตามความเชือ
่ แบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรัง่ เศส ซึง่ จําลอง
แบบมาจากพระราชวังกูก
 งหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรุงปกกิ่งประเทศจีน
และการกอสรางพระตําหนักตางๆรวมถึงกําแพงรอบพระราชวังทัง้ หมด ไดนําอิฐมา
จากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย มีลก
ั ษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ลอมรอบดวยคูนํ้าขนาดใหญทงั้ สี่ดา น จากนั้นนําทานเดินทางสู

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย สรางตามความเชือ
่ แบบจีน โดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส ซึ่งจําลองแบบมาจากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรุง
ปกกิ่งประเทศจีน และการกอสรางพระตําหนักตางๆรวมถึงกําแพงรอบพระราชวัง
ทั้งหมด ไดนําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย มีลักษณะเปน
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวยคูนาํ้ ขนาดใหญทั้งสีด
่ าน จากนั้นนําทานเดินทางสู

คํ่า

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ฮองเต+ ใสชุดจักรพรรดิ)
หลังอาหารคํา่ นําทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิดของแมนาํ้ หอมมา
จากบริเวณตนนํ้าที่อด
ุ มไปดวยดอกไมปาที่สง กลิ่นหอม เปนแมนํ้าสายสั้นๆ บนเรือ
ทางจะไดชมการแสดงดนตรีพน
ื้ บาน และ
นักรองชาวเวียดนามที่จะ มาขับกลอมบทเพลงใหทา นไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือ
โดยประมาณ 45-60 นาที)
ที่พก
ั : Park View , Asia Hotel Hue **** 4 ดาว หรือโรงแรมระดับ
ใกลเคียงกัน

วันทีส
่ ี่

เชา

เที่ยง

วัดเทียนมู - ดานัง – วัดหลินหอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ
 อาหารเชา, กลางวัน
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู นับเปนศูนยกลางทางพุทธ
ศาสนานิกายเซน จุดที่โดดเดนของวัดเทียนมูกค
็ ือ เจดีย
ทางเกง 8 เหลี่ยม มีความสูง 7 ชั้น ในแตละชัน
้ นั้นจะเปน
ตัวแทนของชาติภพตางๆของพระพุทธเจา ทางฝง ﻤซาย
และขวาเปนที่ตงั้ ของศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญยก
ั ษมีนํ้าหนักถึง 2,000
กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของเจดียจะเปนประตูทางเขาสูบ
 ริเวณภายในวัด นําทาน
เดินทางสู นําทานไหวเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เปนวัดที่ใหญที่สด
ุ
ของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเปนสถานทีบ
่ ูชาเจาแมกวนอิมและเทพองค
ตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้ นอกจากนี้ยงั มีรูปปﻥนปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่ง
มีความสูงถึง 67 เมตรตัง้ อยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและ
หันหนาออกทะเลคอยปกปองคุม
 ครองชาวประมงทีอ
่ อกไปหาปลานอกชายฝง ﻤวัดแหง
นี้นอกจากเปนสถานที่ศก
ั ดิ์สิทธิ์ทชี่ าวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีก
หนึ่งสถานทีท
่ องเที่ยวที่สวยงามเปนอีกนึง่ จุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กอนกลับแวะใหทานซือ
้ ของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)เปนสถานทีร่ วบรวม
สินคา อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีใหเลือกครบทุกสิ่ง อยาง

เรียกไดวาอยากไดอะไร อยากซื้ออะไร ก็มาหาไดทต
ี่ ลาดฮานแหงเลย ระหวางทาง
แจกขนมปง ปﻤนหมี่ขนมปง ประจําชาติเวียดนาม
18.10 น.
19.50 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Vietjet
เที่ยวบินที่ VZ963
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

***********************************
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจด
ั จะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถงึ จํานวนดังกลาว
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มโี ปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม(ในกรณีทผ
ี่ ูเดินทางไมถงึ 20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษท
ั จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
2.ในกรณีทล
ี่ ูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษท
ั ฯ กอน
ทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษท
ั จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและเบอรตด
ิ ตอ พรอม
ชําระมัดจําคาทัวร
- คาทัวรสว นที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง
- กรณีบริษท
ั ตองออกตั๋วใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามทีบ
่ ริษท
ั
กําหนดแจงเทานั้น
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ
กรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครือ
่ งบินโปรโมชั่น เมือ
่ จองทัวรชาํ ระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทก
ุ กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษท
ั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทัง้ สิน
้ รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
**กรณีที่เดินทาง 3 ทาน**
1. ตองจายคาพักเดี่ยวเพิม
่ 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)
2. หรือสามารถพัก 3 ทาน พักเปนเตียง 2 ชัน
้ 2 เตียงคะ มีคาใชจา ยเพิม
่ เติม 600 บาท / ทาน
**
**พักบนบานาฮิลลกระเปาเดินทางตองไมเกิน 20 นิ้ว หากเกิน 20 นิว้ ตองเตรียมกระเปาใบเล็ก
เปลี่ยน เพื่อขึ้นกระเชาไปยังบานาฮิลลคะ **
3. กรณีพาสปอรตตางชาติเก็บเพิม
่ 800 บาท
5.อัตราคาบริการนีร้ วม
1. คาตั๋วโดยสารเครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน
(ตัว๋ กรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอม
ตั๋วกรุป
 เทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได)
2. คาที่พก
ั หองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมืองใกล
กันกรณีที่พก
ั เต็มหรือชวงไฮซีซั่น
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. คานํ้าหนักกระเปาสายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือ
ขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มก
ี าร
เรียกเก็บ และกรณีนาํ้ สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสัง่ ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได
7. คาภาษีสนามบินและคาภาษีนาํ้ มันตามรายการทัวร **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพิม
่ กรณี
สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม**
8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน)
9.โปรแกรมนีร้ วม Va tเรียบรอยแลว
10.บริการนํา้ ดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
6.อัตราคาบริการนีไ้ มรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท
เปนตน
3. คาภาษีทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีนาํ้ มันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครือ
่ งบิน หรือไดทาํ
การขายโปรแกรมไปแลว
6. คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและนํ้าใจจากทาน
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษท
ั ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทม
ี่ ีผูรว มคณะไม
ถึง 20ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอน
วันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั้ หมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้ หมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต
่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พก
ั ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเปนเมืองใกลเคียงกัน
8. การจัดการเรือ
่ งหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสบ
ู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พก
ั ทั้งนี้
ขึ้นอยูก
 ับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะนัน
้ บริษท
ั ฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจด
ั ไมมีสท
ิ ธิในการใหคาํ สัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอาํ นาจของผูจ ัดกํากับเทานั้น
11. ผูจด
ั จะไมรบ
ั ผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผา นการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอ
 ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. การประกันภัย ที่บริษท
ั ฯไดทาํ ไวสาํ หรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบต
ั ิเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดปว ย ทานสามารถขอดูเงือ
่ นไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมือ
่ ทานชําระเงินคาทัวร
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจด
ั ไมมีสท
ิ ธิในการใหคาํ สัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอาํ นาจของผูจ ัดกํากับเทานั้น

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผา นการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวา จะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอ
 ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

