
 

ดานงั เว ้ฮอยอนั 4วนั 3คนื 

โดยสายการบนิ Thai Veitjet (VZ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตุลาคม - มนีาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
น ัง่กระเช้าลอยฟ้าทีย่าวทีสุ่ดในโลกขึน้สู่ยอดเขาบานาฮลิล ์

สวรรคแ์ห่งเมอืงดานงั  เยอืนฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและน่าอยู่ 

ลงเรอืมงักรล่องแม่น า้หอม  พระราชวงัไดโนย   หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน 

พเิศษ!! เมนู.. กุง้มงักร และไวทแ์ดง DALAT 

 



 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก0-2 ปี 

Infant 
พกัเดีย่วเพิม่ 

28 – 31 ตุลาคม 62 9,888  
 
 
 
 

ไม่มรีาคาเด็ก 
Infant 3,500฿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มรีาคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 
2 – 5 พฤศจกิายน 62 10,888 4,500 
6 – 9 พฤศจกิายน 62 9,888 4,500 
9 – 12 พฤศจกิายน 62 10,888 4,500 

13 – 16 พฤศจกิายน 62 9,888 4,500 

16 – 19 พฤศจกิายน 62 10,888 4,500 

20 – 23 พฤศจกิายน 62 9,888 4,500 

23 – 26 พฤศจกิายน 62 10,888 4,500 

27 – 30 พฤศจกิายน 62 9,888 4,500 

30 พ.ย – 3 ธ.ค 62 11,888 4,500 

1 – 4 ธนัวาคม 62 9,888 4,500 

6 – 9 ธนัวาคม 62 11,888 4,500 

11 – 14 ธนัวาคม 62 9,888 4,500 

13 – 16 ธนัวาคม 62 11,888 4,500 

15 – 18 ธนัวาคม 62 9,888 4,500 

19 – 22 ธนัวาคม 62 10,888 4,500 

25 – 28 ธนัวาคม 62 11,888 4,500 

30 ธ.ค – 2 ม.ค 63 15,888 4,500 

1 – 4 มกราคม 63 10,888 4,500 

8 – 11 มกราคม 63 9,888 4,500 

11 – 14 มกราคม 63 10,888 4,500 

15 – 18 มกราคม 63 9,888 4,500 

18 – 21 มกราคม 63 10,888 4,500 

22 – 25 มกราคม 63 9,888 4,500 

25  - 28 มกราคม 63 12,888 4,500 

28 – 31 มกราคม 63 9,888 4,500 

30 ม.ค – 2 ก.พ 63 10,888 4,500 

2 – 5 กุมภาพนัธ ์63 9,888 4,500 

6 – 9 กุมภาพนัธ ์63 11,888 4,500 

12 – 15 กุมภาพนัธ ์63 10,888 4,500 



 

15 – 18 กุมภาพนัธ ์63 10,888  
 

ไม่มรีาคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

4,500 

19 – 22 กุมภาพนัธ ์63 10,888 4,500 

22 – 25 กุมภาพนัธ ์63 10,888 4,500 

26 – 29 กุมภาพนัธ ์63 9,888 4,500 

29 ก.พ – 3 ม.ีค 63 10,888 4,500 

4 – 7  มนีาคม 63 10,888 4,500 

7-10  มนีาคม 63 10,888 4,500 

9-12  มนีาคม 63 10,888 4,500 

14-17  มนีาคม 63 10,888 4,500 

18-21  มนีาคม 63 9,888 4,500 

21-24  มนีาคม 63 11,888 4,500 

25 -28 มนีาคม 63 10,888 4,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีแ่รก สนามบนิสุวรรณภูม ิ – สนามบนิดานงั – เว ้– วดัเทยีนมู่ – ตลาดดองบา – ลง

เรอืมงักรล่องแม่น า้หอม                                                                                                                        

07.30 น. พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 

4 ประตู  8 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 

10.50 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Veitjet เท่ียวบิน

ท่ี VZ960 * ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง* (บนเครื่องมีจ าหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม) 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบนิดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่ง

หาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของ

ประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมือง

ท่าท่ีส าคัญ  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเว ้  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัเทยีนมู่ นับเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดท่ีโดด

เด่นของวัดเทียนมู่ก็คือ เจดีย์ทางเก๋ง 8 เหลี่ยม มีความสูง 7 ชัน้ ในแต่ละชัน้นั้นจะเป็น

ตัวแทนของชาติภพต่างๆของพระพุทธเจา้ ทางฝ่ังซา้ยและขวาเป็นท่ีตัง้ของศิลาจารึก

และระฆังส าริดขนาดใหญ่ยักษ์มีน ้าหนักถึง 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้นหลังของ

เจดีย์จะเป็นประตูทางเขา้สู่บริเวณภายในวัด จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา 

เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ้าหอม รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของท่ีระลึกเป็นส่วนมาก 

ดา้นในเป็นของใช ้ท่ัวไป ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื้อของไดต้ามอัธยาศยั  

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมา

จากบริเวณตน้น ้าท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรือทาง

จะไดช้มการแสดงดนตรีพ้ืนบา้น และนักรอ้งชาวเวียดนามท่ีจะ มาขับกล่อมบทเพลงให ้

ท่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ทีพ่กั : Asia Hue **** 4 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่อง         พระราชวงัไดโนย – ฮอยอนั – น ัง่เรอืกระดง้-หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาว

ฝรั่งเศส ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือพระราชวังตอ้งหา้มท่ีย่ิงใหญ่ของกรงุ

ปักก ิ่งประเทศจีน และการก่อสรา้งพระต าหนักต่างๆรวมถึงก าแพงรอบพระราชวัง

ทัง้หมด ไดน้ าอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย้ มีลักษณะเป็น

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าขนาดใหญ่ทั้งสี่ดา้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เมอืงฮอยอนั (Hoi An) เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น ้าทูโบน อยู่ตอนกลางของประเทศ

เวียดนาม ในเขตจังหวัดกว๋างนาม ซึง่อดีตท่ีนี่เคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ชม บ้านเลขที่ 101 หรือ Old House Of Tan Ky เป็น

บา้นเก่าหลังแรกของฮอยอัน รักษาไวต้ัง้แต่ศตวรรษท่ี 18 – 19 ท่ีต่อไปคือ สมาคมฟุ

กเกีย๋น ว่ากันว่าเป็นสมาคมท่ีเก่าแก่และมีชาวจีนมารวมตัวมากท่ีสุดในฮอยอัน ดา้นใน

ประดิษฐานพระนางเทียนเห่า (Thien Hao) หนึ่งในเทพท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการเดิน เรือ 

จากนั้น น าท่านชม ซึง่สรา้งโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมี

ศาลเจา้ศักดิ์สทิธิ์ท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต ้

พิภพส่วนตัวอยู่ท่ีอินเดียและหางอยู่ท่ีญ่ีปุ่น ส่วนล าตัวอยู่ท่ีเวียดนาม เมื่อใดท่ีมังกร

พลิกตัวจะเกดิน ้าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงสรา้งสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลง

กลางล าตัวเพ่ือก าจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึง่อยู่บนสะพาน 

ญ่ีปุ่นและท่ีฮอยอันชาวบา้นจะน าสนิคา้ต่าง ๆ  ไวท่ี้หนา้บา้น เพ่ือขายใหแ้ก่นักท่องเท่ียว

ท่านสามารถซื้อของท่ีระลึก เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้ีกดว้ย เช่น  โคมไฟ ภาพปัก ผา้

ไหม ไมแ้กะสลัก ฯลฯ เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เท ีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นก ั๊ม

ทาน สนุกสนานไปกับ กิจกรรม!!น ัง่เรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut 

Village หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั ้งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วง

สงครามท่ีนี่เป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีนี่คืออาชีพประมง

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่ง

หนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหิน

อ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้ องานแกะสลักเหล่านี้ เพ่ือเอากลับไปเป็ 

นของฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบา้น 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม         น ัง่กระเช้าขึน้สู่บานาฮลิล ์ – สะพานสทีอง – โรงเก็บไวน ์                                                                                                                                        

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน น ัง่กระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล ์ ดื่มด ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสู ง ถึง 

5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลล์เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็น

ระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดร้ับการบันทึกจากกนิเนสบุ๊คเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.

2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และไดช้ื่นชมกับสุด

ยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและ

สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเท่ียวของเวียดนาม

ไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยท่ี

ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จึงไดม้ีการสรา้งถนนขึ้นไปบนภูเขา สรา้งท่ีพัก ส ิง่อ านวย

ความสะดวกต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพักผ่อน เนื่องจากท่ีนี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น บริเวณลานกวา้งเมื่อท่าน

เดินทางขน้มาถึง บาน่าฮลิส ์ แห่งนี้ท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ท่ีตกแต่งดว้ย

ดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลต่างๆ จากนั้น น าท่านชม สะพานสทีอง  

หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็น



 

สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั ้งอยู่ในต าแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชัด 

สวยงามเป็นอีกจุดท่องเท่ียวนึงท่ีไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูป

ภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิ่ม  

เท ีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหาร

โรงแรม 

จากนั้น น าท่านนั่งรถรางเพ่ือไปชม โรงเก็บไวน ์ เป็นหอ้งเก็บไวน์ท่ีมีลักษณะคลา้ยถ ้า

ท่ีถูกสรา้งขึ้นมา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ โดยหอ้งแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่ วน

ดว้ยกัน ใหท่้านไดเ้ดินชมสถานท่ีเก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ 

หลากหลายสไตล์  หมายเหตุ : ส าหรับท่านท่ีชื่นชอบการดื่มไวน์ก็สามารถซื้อไดจ้าก

ท่ีแห่ง หรือจะเลือกซื้อไวเ้ป็นของฝากก็ได ้ หลังจากนั้น น าท่านชม หมู่บา้นฝร ัง่เศส

และสวนดอกไม้แห่งความรกั หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตล์

ฝรั่งเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศท่ี

แสนเย็นสบาย ท่ีไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงาม

อย่างมาก ใหท่้านไดเ้ดินทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก 

อิสระถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  *พเิศษเมนูกุง้มงักร + ไวนแ์ดง DALAT 

(โต๊ะละขวด)* 

ทีพ่กั : Merry Hotel Danang 3 ดาว หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

วนัทีส่ี ่      ดานงั– วดัหลนิหอ์ึง๋ – สะพานแห่งความรกั – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – 

กรุงเทพ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านไหวเ้จา้แม่กวนอิม วดัหลนิอึง๋ (Linh Ứng) เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั

ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชือ่

ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอมิซึง่มคีวามสูงถึง 67 เมตร

ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเลคอย

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานท่ี

ศักดิ์สทิธิ์ท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานัง  

เท ีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม สะพานแห่งความรกั เป็นสะพานท่ีถูกประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และ

จากสะพานแห่งนี้ใหท่้านไดเ้ห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ ก่อนกลับแวะใหท่้านซื้อ

ของฝากท่ี ตลาดฮาน (Han Market) เป็นสถานท่ีรวบรวมสนิคา้ อาหารพ้ืนเมือง

เวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีใหเ้ลือกครบทุกสิง่ อย่างเรียกไดว้่าอยากไดอ้ะไร 

อยากซื้ออะไร ก็มาหาไดท่ี้ตลาดฮานแห่งเลย 

18.10 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Vietjet  เท่ียวบินท่ี  VZ963 



 

19.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 

 

หมายเหตุ: รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , 

การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดเป็นตน้ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพื่อให้ท่าน

ท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 

15 วัน 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม(ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์

เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

2.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและเบอร์ติดต่อ พรอ้มช าระมัดจ าค่า

ทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  

- กรณีบริษัทตอ้งออกตั๋วใกลว้ันเดินทาง ท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจง้

เท่านั้น 

**ส าคัญ**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวัน

เดินทางไป-กลับ) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ต

หมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4.การยกเลกิและคนืค่าทวัร ์  

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน 

ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทาง

ออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ



 

ทัง้ส ิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  

✓ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ 

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป

เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได)้ 

✓ ค่าท่ีพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดับใกลเ้คียงกันหรือเมืองใกลก้นักรณท่ีี

พักเต็มหรือช่วงไฮซีซั่น 

✓ ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  

✓ เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

✓ ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กโิลกรัม ถือขึ้นเครื่องได ้7

กโิลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณี

น ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกนั

สุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได  ้

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ **ขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บเพ่ิมกรณีสายการ

บินเรียกเก็บเพ่ิม** 

✓ ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเก ิน 

12 ช.ม./วัน) 

✓ บริการน ้าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  

× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

× ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็น

ตน้  

× ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

× ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน หรือไดท้ าการ

ขายโปรแกรมไปแลว้ 

× ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม  

× ค่าทิปไกด์ คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป ส าหรบัหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความ

ประทบัใจและน า้ใจจากท่าน  

× กรณีพาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพ่ิม 800 บาท 

 

หมายเหตุ :  



 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเข้าใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษัท

ฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ท ัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20

ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่าง  ๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส ิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส ิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , 

เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุใน

โปรแกรม หรือปรับเป็นเมืองใกลเ้คียงกัน  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู ้

สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พัก ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับความ

พรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย14

วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้

เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทาง ผิด

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ    

12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการ

เดินทางท่องเท่ียว ตาม พ.ร.บ การท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่าน

สามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได ้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลง

แลว้เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ 



 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทั้งส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน เขา้

เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทาง ผิด

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 

 

 


