
 

 

รหัสทัวร ITV2000344 
ทัวรเวียดนาม ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล 4วัน 3 คนื (VZ) 
เว – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา – ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม - พระราชวังไดโนย – ดานัง  – น่ัง
กระเชาขึ้นสูบานาฮิลล – สะพานสีทอง – หมูบานฝร่ังเศสและสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR   
- บานาฮิลล – สวนสนุก Fantasy Park – หมูบานแกะสลักหินออน – น่ังเรือกระดง – ฮอยอัน - วัด
หลินหอ๋ึง – สะพานแหงความรัก – ตลาดฮาน 



 

 

ไฟลทบิน       
 

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

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-2 ป 
Infant 

พักเด่ียว/
เดินทางทาน
เดียว เพ่ิม 

ที่น่ัง หมาย
เหตุ 

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

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 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  



 

 

 
 

 
07.30 น. พรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศขาออก ช้ัน 4 ประต ู 8 เคานเตอร Q  
                  สายการบิน Thai Veitjet เจาหนาที่ใหการตอนรบั และอํานวยความสะดวกดาน

เอกสารกอนขึ้นเครื่อง 
10.50 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Veitjet 

เท่ียวบินที่ VZ960 * ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง* (บนเคร่ืองมี
จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม) 

12.30 น. เดินทางถงึ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว(เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมือง
แหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาท่ีสําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ4 
ของประเทศเวียดนาม เมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปน
เมืองทาท่ีสําคัญ  จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองเว  

บาย นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู นับเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที่โดดเดน
ของวัดเทียนมูก็คือ เจดียทางเกง 8 เหลี่ยม มีความสูง 7 ช้ัน ในแตละช้ันน้ันจะเปน
ตัวแทนของชาติภพตางๆของพระพุทธเจา ทางฝم�งซายและขวาเปนท่ีต้ังของศิลาจารึก
และระฆังสําริดขนาดใหญยักษมีน้ําหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของ
เจดียจะเปนประตูทางเขาสูบริเวณภายในวัด จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดดองบา 
เปนตลาดใหญ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําหอม รอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก 
ดานในเปนของใช ท่ัวไป ใหทุกทานไดเลือกซื้อของไดตามอัธยาศัย  

19 – 22 มี.ค 2563 12,888 4,500 25  
22 – 25 มี.ค 2563 12,888 4,500 25  

วันทีแ่รก     สนามบนิสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา – ลงเรือ
มังกรลองแมน้ําหอม   อาหาร เย็น 



 

 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารคํ่านําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจาก
บริเวณตนน้ําท่ีอุดมไปดวยดอกไมป�าท่ีสงกลิน่หอม เปนแมน้ําสายส้ันๆ บนเรือทางจะได
ชมการแสดงดนตรีพ้ืนบาน และ 
นักรองชาวเวียดนามทีจ่ะ มาขับกลอมบทเพลงใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือ
โดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ที่พัก          : Asia Hue **** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดับใกลเคียงกัน  
 

 
วันที่สอง      พระราชวังไดโนย – ดานัง  – น่ังกระเชาขึน้สูบานาฮิลล – สะพานสีทอง – หมูบาน

ฝรั่งเศสและสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR   อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น 
  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย สราง
ตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศส ซึ่งจําลองแบบมาจากพระราชวังกูกง
หรือพระราชวังตองหามท่ียิ่งใหญของกรงุ
ปกกิง่ประเทศจีน และการกอสรางพระ
ตําหนักตางๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวัง
ท้ังหมด ไดนําอิฐมาจากประเทศฝร่ังเศสโดย
ทางเรือ พระราชวังไดโนย มีลักษณะเปนรปูสี่เหล่ียมจัตุรัส ลอมรอบดวยคูน้ําขนาดใหญ
ท้ังสี่ดาน จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองดานัง  



 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย  นําทาน น่ังกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล ด่ืมด่ําไป

กับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 
เมตร กระเชาบานา-ฮลิลเปนกระเชาลอยฟ�า
รางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางท่ียาว
ท่ีสุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุ
คเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึง
สถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรี
สอรท และไดช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนใน
แบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศสดใส บานา
ฮิลล เปนรีสอรทและสถานท่ีพักผอนหยอน
ใจ ต้ังอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการ
ทองเท่ียวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานา
ฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดย
ชาวฝร่ังเศสเมื่อสมัยท่ีฝร่ังเศสเปนเจาอาณา
นิคม จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางท่ีพัก ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือ
ใชเปนท่ีพักผอน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป 
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทาน้ัน บริเวณลานกวางเมื่อทานเดินทางขนมาถึง บานา
ฮิลส แหงน้ีทานจะไดพบกับลูกโลกขนาดใหญท่ีตกแตงดวยดอกไมตางๆตามฤดูกาล 
หรือเมื่อมีเทศกาลตางๆ จากน้ัน นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE 
แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมมีือ 2 
ขางอุมไว ต้ังอยูในตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเท่ียวนึงท่ีไดรับความ
นิยมเปนอยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 
องศา ไดอยางเต็มอ่ิม จากน้ัน นําทานน่ังรถรางเพ่ือไปชม โรงเก็บไวน เปนหองเก็บไวน
ท่ีมีลักษณะคลายถํ้าท่ีถูกสรางขึ้นมา ตัง้อยูบนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ีจะถูกจัด
ออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานท่ีเก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเปน



 

 

รูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล  หมายเหตุ : สําหรับทานท่ีช่ืนชอบการด่ืมไวนก็
สามารถซื้อไดจากที่แหง หรือจะเลือกซื้อไวเปนของฝากก็ได หลังจากน้ัน นําทานชม 
หมูบานฝรั่งเศสและสวนดอกไมแหงความรกั หรือ LE JARDIN D'AMOUR เปน
สวนดอกไมสไตลฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม
ทามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ทีไ่มวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูป
ออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกบัสัมผสับรรยากาศท่ีสุด
แสนจะโรแมนติก อิสระถายรูปไดตามอัธยาศัย 

คํ่า    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ หองอาหารโรงแรม
ที่พัก          : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 ดาว หรือโรงแรมระดับ

ใกลเคียงกัน 
 

**หองพักบนบานาฮลิล 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 ,กลางวนั ,เย็น 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทานไปยัง สวนสนุกFantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก 
ยกเวนคาเขาหุนขี้ผึ้ง 10 USD)เปนสวนสนุกที่
เต็มไปดวยความสนุกมากมาย โดยไดรับแรง
บันดาลใจมาจากนวนิยายท่ีมีชื่อเสียงของ
นักเขียนชาวฝร่ังเศส นามวา Jules Verne น่ัน
ก็คือเร่ือง Journey To The Center of the 
Earth และ 20,000 Leagues Under The 
Sea โดยนักทองเท่ียวจะไดเดินเขาสูป�าในเทพ
นิยาย ผานสวนไดโนเสาร ไดพิชิตหอคอยสูงกวา 29 เมตร พรอมดวยภาพยนตรระบบ 
3D, 4D และ 5D สุดทันสมัย และยังมีสิ่งท่ีนาสนใจรออยูอีกมากมาย  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง หมูบานแกะสลักหินออน ซึง่เปนหมูบานแหง
หน่ึงอยูในตัวเมืองดานังที่มีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลกในเร่ืองงานฝมือ การแกะสลักหินออน 
หินหยก ทานสามารถบันทึกภาพหรือซื้ องานแกะสลักเหลาน้ี เพ่ือเอากลับไปเป นของ
ฝาก หรือซื้อกลบัไปเปนของประดับในบาน 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไป
กับกิจกรรม!!น่ังเรือกระดง Cam Thanh 
Water Coconut Village หมูบานเล็กๆใน
เมืองฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ใน
อดีตชวงสงครามที่น่ีเปนที่พักอาศัยของเหลา
ทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง 
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอัน



 

 

สวยงาม จากน้ัน นําทานชม วัดฟุ�กเก๋ียน เปนสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกที่สุดของ
เมืองฮอยอันใชเปนท่ีพบปะของคนหลายรุน วดัน้ีมีจุดเดนอยูท่ีงานไมแกะสลัก  ลวดลาย
สวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย 
มาจุดท้ิงไวเพ่ือ เปนสิริมงคลแกทาน จากน้ัน นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ซึ่งสรางโดยชุมชน
ชาวญี่ปุ�นเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักด์ิสิทธ์ิท่ีสรางขึ้นเพ่ือสวดสง
วิญญาณมงักร ชาวญีปุ่�นเช่ือวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูท่ีอินเดียและหางอยูท่ีญี่ปุ�น 
สวนลําตัวอยูท่ีเวียดนาม เมื่อใดที่มงักรพลิกตวัจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุ�น
จึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพ่ือกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชม
ศาลกวนอูซ่ึงอยูบนสะพาน ญี่ปุ�นและท่ีฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวท่ีหนาบาน 
เพ่ือขายใหแกนักทองเท่ียวทานสามารถซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย 
เชน กระเป�าโคมไฟ เปนตน 

คํ่า    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  *พิเศษเมนูกุงมังกร + ไวนแดง DALAT 
(โตะละขวด)* 

ที่พัก          : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรือโรงแรมระดบัใกลเคียงกัน 
 

วันที่สี ่     ดานัง– วัดหลินหอึ๋ง – สะพานแหงความรัก – ตลาดฮาน – สนามบนิดานัง – กรุงเทพ 
               อาหารเชา, กลางวัน  
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานไหวเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) 
เปนวัดที่ใหญท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของ
วัดเปนสถานท่ีบูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆ
ตามความเช่ือของชาวบานแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรปูปم�น
ปูนขาวเจาแมกวนอิมซึง่มีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู
บนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยนืหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกป�อง
คุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�งวัดแหงน้ีนอกจากเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ี



 

 

ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามเปน
อีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานท่ีถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และ
จากสะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ กอนกลับแวะใหทานซ้ือ
ของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)เปนสถานท่ีรวบรวมสินคา อาหารพ้ืนเมือง
เวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีใหเลือกครบทุกส่ิง อยางเรียกไดวาอยากไดอะไร 
อยากซื้ออะไร ก็มาหาไดที่ตลาดฮานแหงเลย 

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Vietjet   
เท่ียวบินที ่ VZ963 

19.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถงึผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทาน
ทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจํานวน 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 



 

 

2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและเบอรติดตอ พรอมชําระ
มัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามที่บริษัทกําหนด
แจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจาก
วันเดินทางไป-กลับ) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรงุเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธ
มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการ
ใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัด
จาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 
หมายเหตุ 
**กรณีท่ีเดินทาง 3 ทาน ตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิม 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)  หรือ
สามารถพัก 3 ทาน พักเปนเตียง 2 ช้ัน 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพ่ิมเติม 600 บาท / ทาน **  
**พักบนบานาฮิลลกระเป�าเดินทางตองไมเกิน 20 น้ิว หากเกิน 20 น้ิว ตองเตรียมกระเป�าใบเล็ก
เปล่ียน  
เพ่ือขึ้นกระเชาไปยังบานาฮิลลคะ** 
**กรณีพาสปอรตตางชาติเก็บเพ่ิม 800 บาท 



 

 

5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีนั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบัพรอมตั๋ว
กรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมอืงใกลกัน
กรณีท่ีพักเต็มหรือชวงไฮซีซั่น 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�าสายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้น
เครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็  
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 
7. คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพ่ิมกรณีสาย
การบินเรียกเก็บเพ่ิม** 
8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั) 
9.บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรดี คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน หรือไดทําการ
ขายโปรแกรมไปแลว 



 

 

6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถงึ 
20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรม
ท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุ
ในโปรแกรม หรือปรบัเปนเมืองใกลเคียงกัน  
8. การจดัการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย
14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอ
ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขได
ป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร 
13. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตวัแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอ
ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ  

 


