
 

 

 รหสัทวัร ITV2000443 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล  4วัน 3 คืน [VZ]  
นั่งกระเชาลอยฟ�าที่ยาวที่สดุในโลกขึ้นสูยอดเขาบานาฮิลล  
สะพานมังกร - คารฟดรากอน – สะพานแหงความรัก - ลองเรือกระดง  
บานแกะสลักหินออน -  บานาฮิลล - สวยดอกไม – สะพานสทีอง  
โรงเก็บไวน  สวนสนกุ Fantasy Park - พระราชวงัไดโนย – ลองเรอืแมนํ้าหอม 

 
 

พิเศษสุด พกัโรงแรม Mercure (บน บานาฮลิล1คืน) / เมืองเว 1 คืน /ดานัง 1คืน  

พิเศษ!! เมนู.. กุงมงักร  

(พิเศษ เมนู ฮองเต+ ใสชดุจักรพรรดิ) 
 
 
 
 

 



 

 

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก0-2 ป  
Infant 

พักเดี่ยว/เดินทาง
ทานเดียว เพ่ิม 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

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   
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  

 

ไฟลทบนิ  
 



 

 

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

 

 
12.30 น. พรอมกนัที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อ าคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก 

ชั้น 4 ประตู  8 เคานเตอร Q สายการบนิ Thai Veitjet 
เจาหนาทีใ่หการตอนรบั และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร
กอนขึ้นเครื่อง 

15.50 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Veitjet 
เที่ยวบินที่ VZ962 
* ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง* (บนเครื่องมีจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม) 

17.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานงั ประเทศเวียดนาม ผานพธิีการตรวจคนเขาเมืองเปน
ที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานงัเปน
เมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญ
อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจน
กลายเปนเมืองทาที่สําคัญ  จากนัน้ นําทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหม
เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ป ที่เมืองดานังไดรับอิสรภาพและเปนสถานที่ที่
นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเมืองดานัง ตองแวะชมความสวยงาม และชม 
คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเปนสัตวในตํานานที่พนนํ้าจากปากคลาย
กับเมอรไลออนของสิงคโปรเปนอนุสาวรียตอนรับแขกบานแขกเมืองของดานัง ซึ่ง
คารฟดรากอนนีม้ีความหมายใหชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับตน 
เพื่อที่เมื่อเติบใหญ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายรางเปนมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ ชม 
สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่คูรักนิยมมาเขียนชื่อพรอมคลองกุญแจ  

คํ่า   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

วันทีแ่รก     สนามบนิสวุรรณภูมิ – สนามบนิดานงั – สะพานมงักร - คารฟดรากอน – สะพานแหง
ความรกั   อาหาร เย็น 



 

 

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

ใกลเคียงกัน  
 

วันทีส่อง       ลองเรือกระดง - ฮอยอัน – บานแกะสลกัหนิออน -  บานาฮิลล - สวยดอกไม –  
                    สะพานสทีอง – โรงเก็บไวน               อาหารเชา ,กลางวัน ,เย็น 

 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม 
 

นําทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนาน
ไปกบักิจกรรม!!นัง่เรือกระดง Cam 
Thanh Water Coconut Village หมูบานเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยูในสวน
มะพราวรมิแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่นี่คอือาชีพประมง ระหวางการลองเรอืทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 
จากนั้น นําทานชม วดัฟุ�กเกี๋ยน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมอืง
ฮอยอันใชเปนที่พบปะของคนหลายรุน วดันีม้จีุดเดนอยูทีง่านไมแกะสลัก  ลวดลาย
สวยงามทาน สามารถทําบญุตออายโุดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธปูที่ขดเปนกน
หอย มาจดุทิง้ไวเพื่อ เปนสิรมิงคลแกทาน จากนั้น นาํทานชม สะพานญี่ปุ�น ซึ่งสราง
โดยชมุชนชาวญ่ีปุ�นเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักดิ์สิทธิท์ี่สรางขึ้น
เพื่อสวดสงวิญญาณมงักร ชาวญ่ีปุ�นเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและ
หางอยูที่ญี่ปุ�น สวนลาํตวัอยูที่เวียดนาม เมื่อใดทีม่ังกรพลิกตวัจะเกิดนํ้าทวมหรอื
แผนดนิไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานนีโ้ดยตอกเสาเขม็ลงกลางลําตัวเพื่อกําจดัมันจะ
ไดไมเกิดภัยพบิัตขิึ้นอกี ชมศาลกวนอูซ่ึงอยูบนสะพาน ญี่ปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะ
นําสินคาตาง ๆ ไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแกนกัทองเที่ยวทานสามารถซื้อของที่ระลึก 



 

 

เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเป�าโคมไฟ เปนตน สมควรแกเวลานาํทาน
เดินทางตอไปยัง หมูบานแกะสลักหินออน ซึง่เปนหมูบานแหงหนึง่อยูในตวัเมอืง
ดานงัทีม่ีชื่อเสียงโดงดงัไปทัว่โลกในเรื่องงานฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทาน
สามารถบันทกึภาพหรอืซื ้องานแกะสลักเหลานี้ เพื่อเอากลับไปเป นของฝาก หรอืซื้อ
กลับไปเปนของประดบัในบาน 

 
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

*พิเศษเมนกูุงมงักร * 
บาย  นําทาน นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮลิล ดื่มดํา่ไป

กับวิวทิวทศันของเมอืงบนความสูงถงึ 5,810 
เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�า
รางเดียวแบบไมหยดุจอดเปนระยะทางที่ยาว
ที่สุดในโลก ไดรับการบันทกึจากกินเนสบุ
คเมือ่วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถงึ
สถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรี
สอรท และไดชื่นชมกบัสุดยอดวิวทิวทัศนใน
แบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานา
ฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอน
ใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการ
ทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานา
ฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดย
ชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบน
ภูเขา สรางที่พัก สิง่อาํนวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน เนื่องจากที่นี่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทานั้น 
บริเวณลานกวางเมื่อทานเดินทางขนมาถึง บานาฮิลส แหงนี้ทานจะไดพบกับ
ลูกโลกขนาดใหญที่ตกแตงดวยดอกไมตางๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลตางๆ 
จากนั้น นําทานชม สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหม
ลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมมีือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยู
ในตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอกีจดุทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปน



 

 

อยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได
อยางเตม็อิม่ จากนั้น นําทานนั่งรถรางเพื่อไปชม โรงเก็บไวน เปนหองเกบ็ไวนที่มี
ลักษณะคลายถํ้าที่ถกูสรางขึ้นมา ตั้งอยูบนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงนี้จะถกูจดั
ออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดนิชมสถานที่เก็บไวน ภายในจะถกูจดัตกแตง
เปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล  หมายเหตุ : สําหรับทานทีช่ื่นชอบการดื่มไวนก็
สามารถซือ้ไดจากที่แหง หรือจะเลือกซือ้ไวเปนของฝากก็ได หลังจากนั้น นําทานชม 
หมูบานฝรั่งเศสและสวนดอกไมแหงความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เปน
สวนดอกไมสไตลฝรัง่เศส ที่มดีอกไมหลากหลายพันธุถูกจดัเปนสัดสวนอยางสวยงาม
ทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูป
ออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับสัมผัสบรรยากาศ
ที่สุดแสนจะโรแมนติก อิสระถายรูปไดตามอัธยาศัย 

คํ่า    รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ�ตนานาชาต ิณ หองอาหาร
โรงแรม 

ที่พกั : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 ดาว หรือ
โรงแรมระดับใกลเคียงกนั 
**หองพกับนบานาฮลิล ไมมหีองสําหรับ 3 ทาน กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ตองจาย 
คาพกัเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท หรือสามารถพัก 3 ทาน  
พักเปนเตียง 2 ชั้น 2 เตียงคะ มคีาใชจายเพิ่มเติม 600 บาท / ทาน **   
(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิล) 

 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม       บานาฮลิล – สวนสนกุ Fantasy Park – เว - พระราชวงัไดโนย – ลองเรือแมนํ้าหอม 
 อาหารเชา ,กลางวนั ,เย็น 

 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทานไปยัง สวนสนุก
Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลน
บนสวนสนุก ยกเวนคาเขาหุนขี้ผึ้ง 
10 USD)เปนสวนสนกุที่เตม็ไปดวย
ความสนุกมากมาย โดยไดรับแรง
บันดาลใจมาจากนวนิยายทีม่ีชื่อเสียง
ของนกัเขียนชาวฝรัง่เศส นามวา 
Jules Verne นั่นกค็ือเรื่อง Journey To The Center of the Earth และ 
20,000 Leagues Under The Sea โดยนักทองเที่ยวจะไดเดินเขาสูป�าในเทพ
นิยาย ผานสวนไดโนเสาร ไดพชิติหอคอยสูงกวา 29 เมตร พรอมดวยภาพยนตรระบบ 
3D, 4D และ 5D สดุทันสมัย และยงัมีสิ่งที่นาสนใจรออยูอกีมากมาย  
สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง นาํทานเดินทางสู เมืองเว  นาํทานเดินทางสู 
พระราชวังไดโนย สรางตามความเชือ่แบบจีน โดยสถาปนกิชาวฝรัง่เศส ซึง่จําลอง
แบบมาจากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรงุปกกิ่งประเทศจีน 
และการกอสรางพระตําหนักตางๆรวมถงึกาํแพงรอบพระราชวงัทัง้หมด ไดนําอิฐมา
จากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวงัไดโนย มีลกัษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส 
ลอมรอบดวยคูนํ้าขนาดใหญทัง้สี่ดาน จากนั้นนําทานเดินทางสู  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

นําทานเดินทางสู พระราชวงัไดโนย สรางตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิชาว
ฝรั่งเศส ซึ่งจาํลองแบบมาจากพระราชวงักูกงหรือพระราชวังตองหามที่ย่ิงใหญของกรงุ
ปกกิ่งประเทศจีน และการกอสรางพระตาํหนกัตางๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวัง
ทั้งหมด ไดนําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวงัไดโนย มีลักษณะเปน
รูปสี่เหลี่ยมจตัุรัส ลอมรอบดวยคูนํา้ขนาดใหญทั้งสีด่าน จากน้ันนําทานเดินทางสู 
    



 

 

คํ่า    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  พิเศษ เมน ูฮองเต+ ใสชุดจักรพรรดิ) 
 หลังอาหารคํา่นําทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิดของแมนํา้หอมมา
จากบริเวณตนนํ้าที่อดุมไปดวยดอกไมป�าที่สงกลิ่นหอม เปนแมนํ้าสายส้ันๆ บนเรือ
ทางจะไดชมการแสดงดนตรีพืน้บาน และ 
นักรองชาวเวียดนามที่จะ มาขบักลอมบทเพลงใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือ
โดยประมาณ 45-60 นาที) 

 
 ที่พกั : Park View , Asia Hotel Hue **** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบั
ใกลเคียงกัน 

 
วันทีส่ี่                 วดัเทียนมู -  ดานงั – วดัหลินหอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานงั – กรุงเทพ 
                        อาหารเชา, กลางวัน  

 
เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วดัเทียนมู นบัเปนศนูยกลางทางพุทธ
ศาสนานกิายเซน จุดที่โดดเดนของวดัเทียนมูกค็ือ เจดีย
ทางเกง 8 เหลี่ยม มคีวามสงู 7 ชั้น ในแตละชัน้นั้นจะเปน
ตัวแทนของชาติภพตางๆของพระพทุธเจา ทางฝم�งซาย
และขวาเปนที่ตัง้ของศิลาจารกึและระฆงัสํารดิขนาดใหญยกัษมีนํ้าหนักถงึ 2,000 
กิโลกรัม ถดัมาทางดานหลงัของเจดียจะเปนประตูทางเขาสูบริเวณภายในวัด นําทาน
เดินทางสู  นาํทานไหวเจาแมกวนอมิ วัดหลนิอึ๋ง (Linh Ứng) เปนวดัที่ใหญที่สุด
ของเมืองดานงัภายในวหิารใหญของวดัเปนสถานทีบู่ชาเจาแมกวนอมิและเทพองค
ตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี ้นอกจากนี้ยงัมีรูปปم�นปูนขาวเจาแมกวนอมิซึ่ง
มคีวามสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยูบนฐานดอกบวักวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและ
หันหนาออกทะเลคอยปกป�องคุมครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝم�งวดัแหง
นี้นอกจากเปนสถานที่ศกัดิ์สิทธิ์ทีช่าวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยงัเปนอีก
หนึ่งสถานทีท่องเที่ยวที่สวยงามเปนอกีนึง่จดุชมววิที่สวยงามของเมืองดานัง  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
กอนกลับแวะใหทานซือ้ของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)เปนสถานทีร่วบรวม
สินคา อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีใหเลือกครบทกุสิ่ง อยาง



 

 

เรียกไดวาอยากไดอะไร อยากซื้ออะไร กม็าหาไดทีต่ลาดฮานแหงเลย ระหวางทาง 
แจกขนมปง ปم�นหมี่ขนมปง ประจําชาติเวียดนาม 

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Vietjet   
เที่ยวบินที ่ VZ963 

19.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 
 
*********************************** 
หมายเหต:ุ รายการทวัรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรอืวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจดัจะปรับเปลี่ยนโดยคํานงึถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมจีํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถงึจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มโีปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบรษิัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนา
กอนการเดินทาง 15 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม(ในกรณีทีผู่เดินทางไมถงึ20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษทัจะทาํการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2.ในกรณีทีลู่กคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ กอน
ทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น  
3.การจองทวัรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชาํระมดัจาํ ทานละ 5,000 บาท กรณุาสงสําเนาหนาพาสปอรตและเบอรตดิตอ พรอม
ชําระมดัจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชาํระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
- กรณีบริษทัตองออกตั๋วใกลวันเดินทาง ทานจําเปนตองชาํระคาทวัรสวนที่เหลือตามทีบ่ริษทั
กําหนดแจงเทานั้น 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรับผดิชอบ
กรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมดัจํา 



 

 

4.การยกเลกิและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทวัรชาํระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทกุกรณี  และกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทวัรไมวากรณใีดๆทัง้สิน้ รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสทิธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
หมายเหต ุ
**กรณีที่เดินทาง 3 ทาน**  
1. ตองจายคาพกัเดี่ยวเพิม่ 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)   
2. หรือสามารถพัก 3 ทาน พกัเปนเตียง 2 ชัน้ 2 เตียงคะ มคีาใชจายเพิม่เตมิ 600 บาท / ทาน 
**  
**พักบนบานาฮิลลกระเป�าเดินทางตองไมเกิน 20 นิ้ว หากเกิน 20 นิว้ ตองเตรียมกระเป�าใบเล็ก
เปล่ียน เพื่อขึ้นกระเชาไปยงับานาฮิลลคะ** 
3. กรณีพาสปอรตตางชาติเก็บเพิม่ 800 บาท 
 
5.อัตราคาบริการนีร้วม  
1. คาตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทวัร
ขางตน 
   (ตัว๋กรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอม
ตั๋วกรุปเทาน้ันไมสามารถเลื่อนวันได) 
2. คาที่พกัหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดบัใกลเคียงกันหรือเมืองใกล
กันกรณีที่พกัเต็มหรือชวงไฮซีซั่น 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกุชนดิ ตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน  
4. เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�าสายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือ
ขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครือ่งบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มกีาร
เรียกเกบ็ และกรณีนํา้สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเกบ็  



 

 

6. คาประกันอบุัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาทคารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุัติเหตวุงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสัง่ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได 
7. คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพิม่กรณี
สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม** 
8.คารถปรบัอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขบัรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน) 
9.โปรแกรมนีร้วม Va tเรียบรอยแลว 
10.บรกิารนํา้ดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
 
6.อัตราคาบริการนีไ้มรวม  
1. คาทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศพัท 
เปนตน  
3. คาภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดนิทาง (ถามกีารเรียกเกบ็)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครือ่งบิน หรอืไดทาํ
การขายโปรแกรมไปแลว 
6. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
7. คาทปิไกด คนขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรบัหวัหนาทวัรแลวแตความ
ประทับใจและนํ้าใจจากทาน  
 
7.หมายเหตุ : กรณุาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษทัฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบรษิทัฯ แลว ทางบรษิทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรอืปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไม
ถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้กอน
วันเดินทาง  



 

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอนัเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, 
การประทวง, การนดัหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํารอง
โรงแรมที่พกัในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรบัเปนเมืองใกลเคียงกัน  
8. การจดัการเรือ่งหองพกั เปนสิทธขิองโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกั
สําหรับผูสูบบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบรกิารของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มฉิะนัน้ บริษทัฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจัดกาํกับเทานั้น 
11. ผูจดัจะไมรบัผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย ที่บริษทัฯไดทาํไวสาํหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบตัิเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมือ่ทานชําระเงินคาทัวร 
13. มคัคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอาํนาจของผูจัดกาํกับเทานั้น  



 

 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพจิารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 
 


