
 

 

รหัสทัวร ITV2000464 
ทัวรเวียดนาม ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล 4วัน 3 คนื (VZ)  
สะพานมังกร - คารฟดรากอน – สะพานแหงความรัก - ลองเรือกระดง - ฮอยอัน – บานแกะสลัก
หินออน -  บานาฮิลล - สวยดอกไม – สะพานสีทอง – โรงเกบ็ไวน  - บานาฮิลล – สวนสนุก 
Fantasy Park – เว - พระราชวังไดโนย – ลองเรือแมนํ้าหอม - วัดเทียนมู -  ดานัง – วัดหลินหอึ๋ง 
– ตลาดฮาน 

 



 

 

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-2 ป 
Infant 

พักเดี่ยว/
เดินทางทาน
เดียว เพิ่ม 

ที่นั่ง หมาย
เหต ุ

2 – 5   เมษายน   2563 13,888  
 
 
 
 

ไมมีราคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีราคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

4,500 25  

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 – 7  มิถุนายน  2563 12,888 4,500 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 25  

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    

Departure      :      BKK – DAD VZ962  15.50-17.30 
Return            :      DAD – BKK VZ963  18.10-19.50 

 

 

12.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อ าคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก 
ชั้น 4 ประตู  8 เคานเตอร Q สายการบิน Thai Veitjet 
เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร
กอนขึ้นเคร่ือง 

วันท่ีแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – สะพานมงักร - คารฟดรากอน - สะพาน
แหงความรัก   อาหาร เย็น 



 

 

15.50 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Veitjet 
เที่ยวบินที่ VZ962 
* ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง* (บนเครื่องมีจําหนายอาหารและ
เคร่ืองดื่ม) 

17.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน
ที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปน
เมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญ
อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจน
กลายเปนเมืองทาที่สําคัญ  จากนั้น นําทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหม
เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ป ที่เมืองดานังไดรับอิสรภาพและเปนสถานที่ที่
นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเมืองดานัง ตองแวะชมความสวยงาม และชม 
คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเปนสัตวในตํานานท่ีพนนํา้จากปากคลาย
กับเมอรไลออนของสิงคโปรเปนอนุสาวรียตอนรับแขกบานแขกเมืองของดานัง ซ่ึง
คารฟดรากอนนี้มีความหมายใหชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับตน 
เพื่อที่เมื่อเติบใหญ เรียนสูงข้ึนก็จะกลายรางเปนมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ ชม 
สะพานแหงความรัก เปนสะพานท่ีคูรักนิยมมาเขียนชื่อพรอมคลองกุญแจ  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก           : Merry Hotel Danang , Nostagia DaNang*** 3 ดาว หรือโรงแรมระดับ

ใกลเคียงกัน  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานก๊ัมทาน สนุกสนาน
ไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง Cam 
Thanh Water Coconut Village 
หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวน
มะพราวรมิแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามท่ีนี่เปน
ที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคน
ที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทาน
จะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม จากนั้น นําทานชม วัดฟุ�กเกี๋ยน เปนสมาคมชาวจีนท่ี
ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่พบปะของคนหลายรุน วัดนีม้ีจุดเดนอยู
ที่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ 
คือ การนําธูปท่ีขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไวเพ่ือ เปนสิริมงคลแกทาน จากนั้น นําทาน
ชม สะพานญี่ปุ�น ซ่ึงสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเม่ือ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมี
ศาลเจาศักด์ิสิทธิ์ที่สรางข้ึนเพื่อสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเชื่อวามี มังกรอยูใต
พิภพสวนตัวอยูท่ีอินเดียและหางอยูท่ีญี่ปุ�น สวนลําตัวอยูท่ีเวียดนาม เมื่อใดที่มังกร
พลิกตัวจะเกิดนํ้าทวมหรือแผนดินไหว ชาวญีปุ่�นจึงสรางสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลง
กลางลําตัวเพ่ือกําจัดมนัจะไดไมเกิดภัยพิบตัิขึน้อีก ชมศาลกวนอูซ่ึงอยูบนสะพาน 
ญี่ปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแก
นักทองเที่ยวทานสามารถซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเป�า
โคมไฟ เปนตน สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง หมูบานแกะสลักหินออน ซ่ึง
เปนหมูบานแหงหนึ่งอยูในตัวเมืองดานังทีม่ีชือ่เสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝมือ 
การแกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถบนัทึกภาพหรือซื้ องานแกะสลักเหลานี้ 
เพื่อเอากลับไปเป นของฝาก หรือซื้อกลับไปเปนของประดับในบาน 

 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
*พิเศษเมนูกุงมังกร * 

บาย  นําทาน นั่งกระเชาข้ึนสูบานาฮิลล ดื่มดํ่าไป
กับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 
เมตร กระเชาบานา-ฮลิลเปนกระเชาลอยฟ�า
รางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาว
ที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุ
คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ข้ึนไปถึง
สถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรี
สอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน
ในแบบพาโนรามาในวนัที่อากาศสดใส บา
นาฮิลล เปนรีสอรทและสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซ่ึง
การทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวา
บานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูก
คนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยท่ีฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนน
ข้ึนไปบนภูเขา สรางท่ีพัก ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน 
เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉล่ียท้ังป ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเทานั้น บริเวณลานกวางเมื่อทานเดินทางขนมาถึง บานาฮิลส แหงนี้ทาน
จะไดพบกับลูกโลกขนาดใหญที่ตกแตงดวยดอกไมตางๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมี
เทศกาลตางๆ จากนั้น นําทานชม สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลง
ทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมมีือ 2 
ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนงที่โดดเดนเห็นชดั สวยงามเปนอีกจุดทองเท่ียวนึงท่ีไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 
360 องศา ไดอยางเตม็อ่ิม จากนัน้ นําทานนัง่รถรางเพ่ือไปชม โรงเก็บไวน เปนหอง
เก็บไวนที่มีลักษณะคลายถํ้าที่ถูกสรางขึ้นมา ตั้งอยูบนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ีจะ
ถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัด
ตกแตงเปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล  หมายเหตุ : สําหรับทานที่ชื่นชอบการ



 

 

ดื่มไวนก็สามารถซื้อไดจากที่แหง หรือจะเลือกซ้ือไวเปนของฝากก็ได หลังจากนั้น นํา
ทานชม หมูบานฝร่ังเศสและสวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN 
D'AMOUR เปนสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปน
สัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ท่ีไมวาทานจะอยูมุมไหนของ
สวนก็สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับ
สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก อิสระถายรูปไดตามอัธยาศยั 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ 
หองอาหารโรงแรม 

ที่พัก         : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 ดาว หรือโรงแรมระดบั
ใกลเคียงกัน 
**หองพักบนบานาฮลิล ไมมีหองสําหรับ 3 ทาน กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ตองจาย 

คาพักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท หรือสามารถพัก 3 ทาน  

พักเปนเตียง 2 ชั้น 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพ่ิมเติม 600 บาท / ทาน **   

(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล) 

 

 

 

 
 



 

 

วันที่สาม     บานาฮิลล – สวนสนุก Fantasy Park – เว - พระราชวังไดโนย – ลองเรือแม    
นํ้าหอม  อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมจากน้ัน นําทานไปยัง สวน
สนุกFantasy Park (รวมคาเคร่ืองเลนบนสวนสนุก ยกเวนคาเขาหุนขีผ้ึ้ง 10 
USD)เปนสวนสนุกที่เต็มไปดวยความสนุกมากมาย โดยไดรับแรงบนัดาลใจมาจา
กนวนิยายท่ีมีชื่อเสียงของนักเขียนชาวฝร่ังเศส นามวา Jules Verne นั่นกค็ือเรื่อง 
Journey To The Center of the Earth และ 20,000 Leagues Under 
The Sea โดยนักทองเที่ยว
จะไดเดินเขาสูป�าในเทพนิยาย 
ผานสวนไดโนเสาร ไดพิชิต
หอคอยสูงกวา 29 เมตร 
พรอมดวยภาพยนตรระบบ 
3D, 4D และ 5D สุดทันสมัย 
และยังมีส่ิงที่นาสนใจรออยูอีกมากมาย  

                สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง นําทานเดินทางสู เมืองเว  นําทานเดินทางสู 
พระราชวังไดโนย สรางตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส ซ่ึงจําลอง
แบบมาจากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามท่ียิ่งใหญของกรุงปกกิง่ประเทศจีน 
และการกอสรางพระตาํหนักตางๆรวมถึงกําแพงรอบพระราชวังท้ังหมด ไดนําอิฐมา
จากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย มีลักษณะเปนรปูส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
ลอมรอบดวยคูนํ้าขนาดใหญท้ังสี่ดาน จากนัน้นําทานเดินทางสู  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย สรางตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส ซ่ึงจําลองแบบมาจากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามที่ย่ิงใหญของกรงุ
ปกกิง่ประเทศจีน และการกอสรางพระตําหนกัตางๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวัง
ทั้งหมด ไดนําอิฐมาจากประเทศฝรัง่เศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย มีลักษณะเปน
รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ลอมรอบดวยคูนํ้าขนาดใหญทั้งส่ีดาน จากนั้นนําทานเดินทางสู 
    



 

 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  พเิศษ เมนู ฮองเต+ ใสชุดจักรพรรดิ) 
 หลังอาหารคํ่านําทาน ลองเรือมังกรชมแมนํา้หอม แหลงกําเนิดของแมนํ้าหอมมา
จากบริเวณตนนํ้าที่อุดมไปดวยดอกไมป�าที่สงกลิ่นหอม เปนแมนํ้าสายส้ันๆ บนเรือ
ทางจะไดชมการแสดงดนตรีพ้ืนบาน และ 
นักรองชาวเวียดนามท่ีจะ มาขับกลอมบทเพลงใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือ
โดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ที่พัก          : Park View , Asia Hotel Hue **** 4 ดาว หรือโรงแรมระดับใกลเคียงกัน 
 
วันที่สี่       วัดเทียนมู -  ดานัง – วัดหลินหอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ 

อาหารเชา, กลางวัน  
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู นับเปนศูนยกลาง
ทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที่โดดเดนของวดั
เทียนมูก็คือ เจดียทางเกง 8 เหลี่ยม มคีวามสูง 7 
ชั้น ในแตละชั้นนั้นจะเปนตัวแทนของชาติภพตางๆ
ของพระพุทธเจา ทางฝم�งซายและขวาเปนที่ตั้งของ
ศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญยกัษมนีํ้าหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดาน
หลังของเจดียจะเปนประตูทางเขาสูบริเวณภายในวัด นําทานเดินทางสู  นําทานไหว
เจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เปนวัดท่ีใหญท่ีสุดของเมืองดานังภายใน
วิหารใหญของวัดเปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของ
ชาวบานแถบนี ้นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแมกวนอิมซ่ึงมคีวามสูงถึง 67 เมตร
ตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอย
ปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�งวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานท่ี
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวท่ี
สวยงามเปนอีกนึ่งจดุชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง 
 
 



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
กอนกลับแวะใหทานซื้อของฝากท่ี ตลาดฮาน (Han Market)เปนสถานทีร่วบรวม
สินคา อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีใหเลือกครบทุกส่ิง อยาง
เรียกไดวาอยากไดอะไร อยากซื้ออะไร กม็าหาไดที่ตลาดฮานแหงเลย ระหวางทาง 
แจกขนมปง ปم�นหมี่ขนมปง ประจําชาติเวียดนาม 

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Vietjet   
เท่ียวบินที ่ VZ963 

19.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงให

ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลกั เพื่อให

ทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  

1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีจํานวน 20 ทานขึน้ไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา

กอนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง

ประสงคเดนิทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน

ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  

- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและเบอรติดตอ พรอม

ชําระมดัจําคาทัวร 



 

 

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  

- กรณีบริษัทตองออกตั๋วใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัท

กําหนดแจงเทานั้น 

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ

จากวันเดินทางไป-กลบั) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรับผดิชอบ

กรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  

 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ

ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน

ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกบัคณะแลว ถา

ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ

เรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

 

หมายเหตุ 

**กรณีที่เดินทาง 3 ทาน**  

1. ตองจายคาพักเดี่ยวเพ่ิม 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิล)   

2. หรือสามารถพัก 3 ทาน พักเปนเตียง 2 ชัน้ 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพิ่มเติม 600 บาท / ทาน 

** **พักบนบานาฮิลลกระเป�าเดินทางตองไมเกิน 20 นิ้ว หากเกิน 20 นิ้ว ตองเตรียมกระเป�าใบ

เล็กเปลี่ยน เพ่ือขึ้นกระเชาไปยังบานาฮิลลคะ** 

3. กรณีพาสปอรตตางชาติเก็บเพิ่ม 800 บาท 

 

5.อัตราคาบริการนี้รวม  

1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 

   (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอม

ตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 



 

 

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมอืงใกล

กันกรณีที่พักเตม็หรือชวงไฮซีซั่น 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. คานํ้าหนักกระเป�าสายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือ

ขึ้นเครื่องได 7กิโลกรมั และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได 

7. คาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพ่ิมกรณี

สายการบินเรียกเกบ็เพิ่ม** 

8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั) 
9.โปรแกรมนี้รวม Va tเรียบรอยแลว 
10.บริการนํ้าดื่มทานวนัละ1ขวดตอคนตอวัน 
 

6.อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรีด คาโทรศัพท 

เปนตน  

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  

4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน หรือไดทํา

การขายโปรแกรมไปแลว 

6. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ

ประทับใจและนํ้าใจจากทาน  

 



 

 

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา

ทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 

ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม

ถึง 20ทาน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ

ตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ

ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน

ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง

โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรบัเปนเมืองใกลเคียงกัน  

8. การจดัการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก

สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังนี้

ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรบัประกนัได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง

นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั

ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ

เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ

กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ

จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ การทองเท่ียว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ

ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ

และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร 

13. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ

ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ

เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ

กระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 

 


