
 

CODE: VZ96       เวยีดนาม ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์ 
(พกับนบานาฮลิล)์ 4วนั 3 คนื BY VZ  

( บนิบา่ย - กลบัเย็น)   
 

 
 

พเิศษสดุ พักโรงแรม Mercure (บน บานาฮลิล1์คนื) / เมอืงเว ้1 คนื /ดานัง 1คนื  

พเิศษ!! เมนู.. กุง้มงักร  

(พเิศษ เมนู ฮอ่งเต+้ ใสชุ่ดจกัรพรรด)ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

2 – 5   เมษายน   2563 13,888 

 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

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  มถินุายน  2563  12,888 4,500 25  

11 – 14  มถินุายน  2563   12,888 4,500 25  

18 – 21  มถินุายน   2563 11,888 4,500 25  

25 – 28  มถินุายน  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  สงิหาคม  2563 12,888 4,500 25  

6 – 9  สงิหาคม  2563 11,888 4,500 25  

13 – 16 สงิหาคน  2563 12,888 4,500 25  

20 – 23  สงิหาคน  2563 12,888 4,500 25  

27 – 30  สงิหาคม  2563 12,888 4,500 25  

3 – 6  กนัยายน   2563 12,888 4,500 25  

10 – 13  กนัยายน  2563 12,888 4,500 25  

17 – 20  กนัยายน  2563 12,888 4,500 25  

24 – 27  กนัยายน  2563 12,888 4,500 25  

1 – 4  ตลุาคม  2563 12,888 4,500 25  

8 – 11  ตลุาคม  2563 12,888 4,500 25  

15 – 18  ตลุาคม  2563 13,888 4,500 25  
 

ไฟลท์บนิ  
Departure      :      BKK – DAD VZ962  15.50-17.30 

Return            :      DAD – BKK VZ963  18.10-19.50 
 

 

 



 

 

 

 

12.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอ าคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขา

ออก ช ัน้ 4 ประต ู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้าร

ตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

15.50 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Veitjet 

เทีย่วบนิที ่VZ962 

* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเครือ่งมจี าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่) 

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหนิ
ออ่นเป็นเมอืงทา่ทีสํ่าคัญและเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ4 ของประเทศเวยีดนาม เมอืงนีเ้จรญิและเตบิโต มาจาก

หมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าทีสํ่าคัญ  จากนัน้ นําท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่ง
ใหม ่เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ทีเ่มอืงดานังไดร้ ับอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ี่
นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกล ้
กับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นตํานานทีพ่่นน้ําจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็น
อนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง ซึง่คารฟ์ดรากอ้นนี้มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม 
หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพือ่ทีเ่มือ่เตบิใหญ่ เรยีนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมา
ชว่ยเหลอืประเทศชาต ิชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีคู่ ่รักนยิมมาเขยีนชือ่พรอ้ม
คลอ้งกุญแจ  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั : Merry Hotel Danang , Nostagia DaNang*** 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 

 

วนัทีส่อง       ลอ่งเรอืกระดง้ - ฮอยอนั – บา้นแกะสลกัหนิออ่น -  บานาฮลิล ์- สวยดอกไม ้–  
                    สะพานสทีอง – โรงเก็บไวน ์
 
                                                                                                                         อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water 

Coconut Village หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน้ํ่า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็น

ที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ

อาชพีประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรม

อันสวยงาม จากนัน้ นําท่านชม วดัฟุ๊ กเกีย๋น เป็นสมาคม

ชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงฮอยอันใชเ้ป็นที่

พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มจีุดเด่นอยูท่ีง่านไมแ้กะสลัก  

ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทําบญุต่ออายโุดยพธิสีมัย

โบราณ คือ การนําธูปที่ขดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พื่อ 

เป็นสริมิงคลแกท่า่น จากนัน้ นําทา่นชม สะพานญีปุ่่ น ซึง่

สรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลาง

สะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิท์ีส่รา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณ

วนัทีแ่รก     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – สะพานมงักร - คารฟ์ดรากอ้น - สะพานแหง่ความรกั 
                                                                                                                                             อาหาร เย็น 



 

มังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าม ีมังกรอยู่ใตพ้ภิพส่วนตัวอยู่ทีอ่นิเดยีและหางอยู่ทีญ่ีปุ่่ น ส่วนลําตัวอยู่ทีเ่วยีดนาม 

เมือ่ใดทีม่ังกรพลกิตัวจะเกดิน้ําท่วมหรือแผ่นดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึสรา้งสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลาง

ลําตัวเพือ่กําจัดมนัจะไดไ้มเ่กดิภยัพบิตัขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอซู ึง่อยูบ่นสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอันชาวบา้นจะ

นําสนิคา้ตา่ง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลับบา้น

ไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางต่อไปยัง หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น 

ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่งหนึง่อยูใ่นตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลักหนิ

ออ่น หนิหยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรอืซื ้องานแกะสลักเหล่านี้ เพือ่เอากลับไปเป็ นของฝาก หรอืซือ้

กลับไปเป็นของประดับในบา้น 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

*พเิศษเมนกูุง้มงักร * 

บา่ย  นําท่าน น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์ดืม่ดํ่าไปกับววิ

ทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้

บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุด

จอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบันทกึ

จากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 ขึน้ไป

ถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเก่าแก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์ 

และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามา

ในวันที่อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และ

สถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู ่ทางตะวันตกของ

ดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่า

บานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดย

ชาวฝรั่งเศสเมือ่สมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณานคิม 

จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่ัก สิง่

อํานวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ ักผ่อน 

เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิ

เฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้ 

บรเิวณลานกวา้งเมือ่ท่านเดนิทางขน้มาถงึ บานา่

ฮลิส  ์แห่งนี้ท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ที่

ตกแต่งดว้ยดอกไมต้ ่างๆตามฤดูกาล หรอืเมือ่มี

เทศกาลต่างๆ จากนั้น นําท่านชม สะพานสทีอง 

หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่

ลา่สดุซึง่อยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอด

ยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นตําแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจดุทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดรั้บความ

นยิมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 

จากนัน้ นําท่านน่ังรถรางเพือ่ไปชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ลีักษณะคลา้ยถ้ําทีถู่กสรา้งขึน้มา 

ตัง้อยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บ

ไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล ์ หมายเหต ุ: สําหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการ

ดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดจ้ากทีแ่ห่ง หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้ หลังจากนัน้ นําท่านชม หมูบ่า้น

ฝร ัง่เศสและสวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ี

ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดสว่นอยา่งสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่มว่่าท่านจะ

อยูม่มุไหนของสวนก็สามารถถา่ยรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมาก ใหท้า่นไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัส

บรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

**หอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งส าหรบั 3 ทา่น กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ตอ้ง

จา่ย คา่พกัเดีย่ว เพิม่ 2,000 บาท หรอืสามารถพกั 3 ทา่น  



 

พกัเป็นเตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีงคะ่ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 600 บาท / ทา่น **   

(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิล)์ 

 

 

วนัทีส่าม       บานาฮลิล ์– สวนสนกุ Fantasy Park – เว ้- พระราชวงัไดโนย – ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม 
                                                                                                                
                                                                                                                         อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ นําทา่นไปยงั สวนสนุกFantasy Park (รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้คา่เขา้หุน่ขีผ้ ึง้ 

10 USD)เป็นสวนสนุกทีเ่ต็มไปดว้ยความสนุก

มากมาย โดยไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากนว

นิยายที่มีชื่อเสียงของนักเขียนชาวฝร่ังเศส 

นามว่า Jules Verne น่ันก็คอืเรือ่ง Journey 

To The Center of the Earth และ 20,000 

Leagues Under The Sea โดยนักท่องเทีย่ว

จะไดเ้ดินเขา้สู่ ป่าในเทพนิยาย ผ่านสวน

ไดโนเสาร์ ไดพ้ชิติหอคอยสูงกว่า 29 เมตร 

พรอ้มดว้ยภาพยนตรร์ะบบ 3D, 4D และ 5D 

สุดทันสมัย และยังมีส ิ่งที่น่าสนใจรออยู่อีก

มากมาย  

สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางต่อไปยัง นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเว ้ นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย 

สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส ซึง่จําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวัง

ตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระตําหนักต่างๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวัง

ทัง้หมด ไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย้ มลีักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส 

ลอ้มรอบดว้ยคน้ํูาขนาดใหญท่ัง้สีด่า้น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส ซึง่จําลองแบบ

มาจากพระราชวังกูก้งหรือพระราชวังตอ้งหา้มที่ย ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจีน และการก่อสรา้งพระ

ตําหนักต่างๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวังทัง้หมด ไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยทางเรอื พระราชวัง

ไดโนย้ มลีักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ยคูน้ําขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่

     

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ เมน ูฮอ่งเต+้ ใสชุ่ดจกัรพรรด)ิ 

 หลังอาหารคํ่านําท่าน ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหล่งกําเนดิของแม่น้ําหอมมาจากบรเิวณตน้น้ําที่

อดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน้ํ่าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 

นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

 

 ทีพ่กั : Park View , Asia Hotel Hue **** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 



 

วนัทีส่ ี ่                วดัเทยีนม ู-  ดานงั – วดัหลนิหอ์ ึง๋ – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – กรงุเทพ 
                                                                                                                                  อาหารเชา้, กลางวนั  

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเทียนมู่ นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธ
ศาสนานกิายเซน จุดทีโ่ดดเด่นของวัดเทยีนมู่ก็คือ เจดยีท์าง
เก๋ง 8 เหลี่ยม มคีวามสูง 7 ชัน้ ในแต่ละชัน้นัน้จะเป็นตัวแทน
ของชาตภิพตา่งๆของพระพทุธเจา้ ทางฝ่ังซา้ยและขวาเป็นทีต่ัง้
ของศลิาจารกึและระฆงัสํารดิขนาดใหญย่กัษ์มน้ํีาหนักถงึ 2,000 
กโิลกรัม ถัดมาทางดา้นหลังของเจดียจ์ะเป็นประตูทางเขา้สู่

บรเิวณภายในวัด นําท่านเดนิทางสู ่ นําท่านไหวเ้จา้แมก่วนอมิ 
วดัหลนิอึง๋ (Linh Ứng) เป็นวัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงดานัง
ภายในวหิารใหญข่องวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพ
องคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นปนูขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 
เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยนืหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแหง่นีน้อกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูา
และขอพรแลว้ยงัเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จดุชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
กอ่นกลับแวะใหท้า่นซือ้ของฝากที ่ตลาดฮาน (Han Market)เป็นสถานทีร่วบรวมสนิคา้ อาหารพืน้เมอืง

เวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม มใีหเ้ลอืกครบทุกสิง่ อยา่งเรยีกไดว้่าอยากไดอ้ะไร อยากซือ้อะไร ก็มา

หาไดท้ีต่ลาดฮานแหง่เลย ระหวา่งทาง แจกขนมปงั ปั่นหมีข่นมปงั ประจ าชาตเิวยีดนาม 

18.10 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย Thai Vietjet   
เทีย่วบนิที ่ VZ963 

19.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และเบอรต์ดิตอ่ พรอ้มชําระมดัจําคา่ทัวร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับ) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้ม
พรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะ



 

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้ง

คา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ

**กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น**  

1. ตอ้งจา่ยคา่พักเดีย่วเพิม่ 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิล)์   

2. หรอืสามารถพัก 3 ทา่น พกัเป็นเตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีงคะ่ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 600 บาท / ทา่น 

**  

**พกับนบานาฮลิลก์ระเป๋าเดนิทางตอ้งไมเ่กนิ 20 นิว้ หากเกนิ 20 นิว้ ตอ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก

เปลีย่น เพือ่ขึน้กระเชา้ไปยังบานาฮลิลค์ะ่** 

3. กรณพีาสปอรต์ตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 800 บาท 
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพ่กัเต็มหรอื

ชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋าสายการบนิ Vietjet Air สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้ 7

กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่น

ตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่

รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

7. คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามนัตามรายการทัวร ์**ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม่** 

8.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมนีร้วม Va tเรยีบรอ้ยแลว้ 

10.บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจาก

ทา่น  

 

7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งท่านลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  



 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีง

กนั  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตาม พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


