
 
 

 
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : สิงหาคม – ตุลาคม 62 

(พกับานาฮิลล ์1 คืน สุดฟิน!!!) 

พิเศษ !!! ล่องเรือกระดง้ + อ่ิมอร่อยเมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาติ 



  

 

 

***พกัโรงแรมหรู MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE*** 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIRLINES บินตรงเมือง ดานงั 

อ่ิมอร่อยเมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาติ พิเศษ !!! เมนูกุง้มงักรซอสเนยกระเทียม 
 

สายการบินเวียดเจ็ทแอรไ์ลน ์VIETJET AIRLINES (VZ)   <ข้ึนเคร่ืองสุวรรณภูมิ> 

วนัท่ี 01–04 ส.ค. // 04 – 07 ส.ค. // 22–25 ส.ค.  

วนัท่ี 06–09 ก.ย. // 15–18 ก.ย. // 26–29 ก.ย. // 05–08 ต.ค. 

ขาไป VZ964    กรุงเทพ (BKK)  -   ดานงั (DAD) 09.00 – 10.40 น. 

ขากลบั VZ963    ดานงั (DAD) -   กรุงเทพ (BKK) 18.10 - 1950 น. 
 

วนัท่ี 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 62 // 22-25 ต.ค. 62 

ขาไป VZ960    กรุงเทพ (BKK)  -   ดานงั (DAD) 10.50 – 12.30 น. 

ขากลบั VZ963    ดานงั (DAD) -   กรุงเทพ (BKK) 18.10 - 1950 น. 

วนัท่ี 10 - 13 ตุลาคม 2562  

ขาไป VZ960    กรุงเทพ (BKK)  -   ดานงั (DAD) 10.50 – 12.30 น. 

ขากลบั VZ961    ดานงั (DAD) -   กรุงเทพ (BKK) 13.15 – 14.55 น. 

วนัท่ี 08 - 11 ส.ค. 62 // 14 – 17  ก.ย. 62 // 19 – 22 ก.ย. 62 

ขาไป VZ964    กรุงเทพ (BKK)  -   ดานงั (DAD) 09.00 – 10.40 น. 

ขากลบั VZ961    ดานงั (DAD) -   กรุงเทพ (BKK) 13.15 – 14.55 น. 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วนัแรก     กรุงเทพฯ – สนามบนิเมืองดานงั – ชมวดัเจดียเ์ทียนมู่ – ชมสุสานจกัรพรรดิไคดิงห ์ 

              ชอ้ปป้ิงตลาดดองบา - ล่องเรือมงักร - เขา้ทีพ่กั 
 

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  ชั้น 4 เคาร์เตอร์  สายการบินเวียดเจ็ทแอร์  (VZ) เจ้าหน้าที่              

คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกด้านสมัภาระและตัว๋เคร่ืองบิน 
 

09.00 น.  ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติเมอืงดานัง  โดยเที่ยวบินที่ VZ964 สายการบิน VIETJET AIR  

(VZ)   ราคาทัวร์น้ียงัไม่รวมอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

             ***สายการบนิ VIET JET ไม่อนุญาตใหเ้ลือกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุ่มทีน่ ัง่ไม่สามารถรีเควสทีน่ ัง่ก่อนได*้**  

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

10.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมอืงดานัง   ประเทศเวียดนาม  หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและรับ

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว อสิระให้ทุกทา่นได้ทาํภารกจิส่วนตัวตามอธัยาศัย  
 

เทีย่ง บริการท่านดว้ยขนมปังฝรัง่เศสแสนอร่อยบนรถระหว่างการเดินทาง  (1) 
 

จากน้ัน นาํทุกทา่นเดินทางสู่ เมอืงเว ้พาทา่นไปชม วดัเจดียเ์ทยีนมู่ เป็นวัดที่ต้ังอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่นํา้หอม

สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง จุดเด่นที่สดุของวัดแห่งน้ีคือ เจดีย์ทรงเกง๋ 8 เหล่ียม สงู

ลดหล่ันกนั 7 ช้ัน แต่ละช้ันเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า   
 

 

 

 

 

จ

า

ก
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จากน้ันนาํทา่นเข้าชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์  จักรพรรดิไคดิงห์  ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 12 ของ

ราชวงศ์เหงียน โดยการสนับสนุนจากฝร่ังเศสและเป็นเพียงสสุานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

ตะวันออกและสถาปัตยกรรมตะวันตกสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็อย่างดี ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า11 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ ตลาดดองบา แหล่งช้อปป้ิงที่เมืองเว้ เป็นตลาดสนิค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ( HUE) 

ที่อยู่ติดกบัแม่นํา้หอม  ในตลาดดองบา ทา่นสามารถสื่อสารกบัแม่ค้าด้วยภาษาไทยได้ เพราะแม่ค้าส่วนใหญ่พูด

ไทยได้ และสามารถซ้ือของด้วยเงินไทย ได้ด้วยเช่นกนั  สนิค้าในตลาดแห่งน้ีส่วนใหญ่จะเป็นสนิค้านาํเข้าจากจีน 

เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และตลาดแห่งน้ียังมีชุด ชุดอา๊วหญ่าย หรือชุดเวียดนาม และหมวกเวียดนามขาย

อกีด้วย สาํหรับของฝากกจ็ะเป็นของท้องถิ่น อาท ิอาหารแห้ง ปลาหมึก กุ้งแห้ง พริกไทย ของหมักดองทั้งหลาย 
 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  (2) เมนูพิเศษ!!! กุง้มงักรซอสเนยกระเทียม 
 

จากนั้นนาํทา่น  ล่องเรือมงักรแม่น ้าหอม  ชมวิวแม่นํา้ในยามคํ่าคืน พร้อมชมการแสดงจากหนุ่มสาวชาว

เวียดนามที่จะมีการร้องเพลงขับกล่อมให้ทา่นได้ชม ไม่ว่าเป็นเพลงเวียดนาม เพลงเด่ียว เพลงคู่ อกีทั้งน้ียังมี



  

 

 

กจิกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กบันักทอ่งเที่ยวด้วยการร้องเพลงไทยที่เราคุ้นเคยดี อาท ิเพลงลอยกระทง 

เพลงราํวง ซ่ึงจะทาํให้ทา่นได้สนุกสนาน และมีส่วนร่วมกบันักดนตรี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกัที ่THANH LICH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  เมืองเว ้
 

 

วนัทีส่อง     พระราชวงัแห่งราชวงศเ์หงียน – เมืองดานงั – พาท่านข้ึนกระเชา้ทีม่ีความยาวทีสุ่ดโลกไป  

                บนยอดบานาฮิลล ์– พาท่านยอ้นวยักบัสวนสนุกแฟนตาซีปารค์ – ไฮไลท!์! พกับนยอด 

             เขาบานาฮิลล  ์ – ทีพ่กั   

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (3) 

จากน้ันนาํทา่นเข้าชม พระราชวงัแห่งราชวงศ์

เหงียน  เป็นราชวงศ์สดุท้ายของเวียดนาม ที่ปกครอง

เวียดนามมา 143 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ตั้งอยู่             

ใจกลางเมือง อดีตเคยเป็นที่ประทบัของพระมหากษัตริย์

ราชวงศ์เหวียน  13 พระองค์ สาํหรับสิ่งก่อสร้างที่สร้าง

ความประทบัใจให้แก่นักทอ่งเที่ยวเป็นอย่างมาก คือ 

ประตูทางเข้าพระราชวัง ( Ngo Mon Gate) ซ่ึงเป็น

ทางเดินเข้าสาํหรับกษัตริย์ เช้ือพระวงศ์ และสสุานพระ

เจ้ามิงห์หม่าง ซ่ึงนอกจากจะเป็นพระราชวังที่ก่อสร้างข้ึน

ด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้ว ยังมีทวิทศัน์ที่งดงาม

ไม่แพ้กนั จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
 

 

 

 



  

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตั ตาคาร  (4)  เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด !!! 
 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ บานาฮิลล์  (Ba Na Hills) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทงิบนยอดเขาสงู อยู่

ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กโิลเมตร เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝร่ังเศส เม่ือสมัย

สงครามโลกคร้ังที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝร่ังเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทาํให้บานาฮิลล์ ถูกทิ้งร้าง

นานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอกีคร้ังในปี 2009  ไฮไลท์!!! พาท่านข้ึนกระเชา้ไปบนยอดเขาบานา

ฮิลล ์กระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลกได้รับการบันทกึสถิติกนิเนสส์  เพราะมีความยาวถงึ 5,042 เมตร 

ใหท่้านตื่นตาตื่นใจกบัวิวแบบ 360 องศา 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนาํทา่นสู่ สวนสนุกขนาดใหญ่  บานาฮิลล ์แฟนตาซี ปาร์ค  Fantasy Park เป็นสวนสนุกที่ได้แรง

บันดาลมาจากนวนิยายเร่ือง Journey To The Center of the Earth และ Twenty Thousand under the Sea 

เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่อยู่ในร่ม ตั้งแต่เคร่ืองเล่นหวาดเสยีวระทกึใจ จนถึงเคร่ืองสนุกสนานแบบเดก็ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

Tower Drop รถบ๊ัม บ้านผีสงิ เขาวงกตกระจก ถํา้ไดโนเสาร์ และอย่าพลาดกบัเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง Alpine 

Coaster มีหน้าตาคล้าย ๆ จังเกิ้ลโคสเตอร์ รถจะเคล่ือนไปตามราง ระหว่างน้ันเรากไ็ด้ชมทศันียภาพรอบๆ หุบ

เขาบานาฮิลล์ได้ทั่วแทบจะครบหมด 360 องศา (**รวมค่าเครือ่งเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ รถราง บา้น

ผสีิง หุ่นข้ีผึ้ ง ทีไ่ม่รวมใหใ้นรายการ** ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (5) เมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนบานาฮิลล ์ 

พกัที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAG ระดบั 4 ดาว  บนบานาฮิลล ์
 

 

วนัทีส่าม    น ัง่รถไฟไต่เขาไปชมโรงไวน ์DEBAY – ชมสวนดอกไม ้JARDIN D’AMOUR - ไฮไลท!์!  

              พาท่านถ่ายรูปกบั Golden Brigde (สะพานทองรูปมือ ) – เมืองฮอยอนั  

               สนุกกบัการนัง่เรือกระดง้ - สะพานญีปุ่่ น – บา้นเลขที ่101 – ชมสะพานมงักรดานงั – ทีพ่กั   

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (6) 

 จากน้ัน นาํทา่นน่ังรถไฟไต่เขาไป โรงเก็บไวน์  ให้

ทา่นได้เดินชม และ ถ่ายรูปตามอธัยาศัย จากน้ัน ให้

ทา่นแวะชม สวนดอกไม้  สวนดอกไม้สไตล์

ฝร่ังเศส  ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ ที่สวยงามจนทา่นอด

ที่จะถ่ายรูปไม่ได้เลยที่เดียว  จากน้ันนาํทา่นไป                

อีกหนึง่ไฮไลทท์ีพ่ลาดไม่ได ้ของบานาฮิลล์  

น้ันกค็ือ สะพานทอง  หรือ Golden Bridge มี

ความสงูจากระดับนํา้ทะเล 1,400 เมตร ความยาว 

150 เมตร ความแปลกของสะพานแห่งน้ีกค็ือ มีอุ้ง

มือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสเีหลืองทองน้ี

เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดี

เย่ียม อสิระให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามอธัยาศัย 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  (7)   
 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั “ฮอยอนั” หรืออ่านออกเสยีงแบบคนท้องถิ่นว่า โห่ยอาน เป็นเมืองเลก็ๆ ริม

แม่นํา้ทูโบน อยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในเขตจังหวัดกว๋างนาม ซ่ึงอดีตที่น่ีเคยเป็นเมืองทา่ที่ใหญ่ที่สดุ

ในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   นาํทา่นเข้าสู่ หมู่บา้นกั๊มทาน หมู่บ้านเลก็ๆ ในเมืองฮอยอนัอยู่ติดแม่นํา้ 

และมีสวนมะพร้าวขนาบข้างสองฝั่ง ให้ทา่นสนุกสนานกบักจิกรรม ล่องเรือกระดง้ ให้ทา่นสมัผัสประสบการ์ณ

ใหม่ กบัการล่องเรือที่สนุกสนาน และต่ืนเต้น ไฮไลท.์...ของการล่องเรือกระดง้ คือ การชมโชวพ์ายเรือกระดง้

แบบหวาดเสียว ที่มีเจ้าหน้าที่ที่ชาํนาญโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม สร้างเสยีงความสนุกสนานให้กบั

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
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กน้ันนาํทา่นสู่ สะพานญีปุ่่น  สญัลักษณ์อย่างหน่ึง

ของเมืองฮอยอนัได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาว

ญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กว่าปีที่แล้ว สะพานน้ีสวยทั้ง

กลางวันกลางคืน และเป็นอกีหน่ึงสถานที่ที่ทุกทา่น

ต้องมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากน้ันนาํทา่นไปชม 

บา้นเลขที ่101  บ้านไม้เก่าซ่ึงอยู่ใกล้ๆ กบั

สะพานญ่ีปุ่น เป็นอกีหน่ึงสถานที่ๆ นักทอ่งเที่ยวทุก

คนไม่ควรพลาด บ้านตันก ีเป็นบ้านไม้สองช้ันที่

สวยงามและเก่าแก่ที่สดุในฮอยอนั เป็น

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกนัอย่างลงตัวถึง 3 ชาติ

คือ จีน ญ่ีปุ่นและเวียดนาม บ้านโบราณหลังน้ี มี

อายุราวๆ 270 ปี มีคนอาศัยอยู่ที่น่ี ซ่ึงกห็มายถึง

เกดิและตายที่น่ีถึง 7 ช่ัวอายุคนเลยทเีดียว เจ้าของ

บ้านเป็นเศรษฐีเก่าของเวียดนาม จากน้ันให้ทา่น

อสิระ ช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองฮอยอนั ส่วนมากเป็น

ของที่ชาวบ้านนาํออกมาขาย อาท ิกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับ ของที่ระลึกต่างๆ 
 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตั ตาคาร  (8)  
 

พกัที ่KAY DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองดานงั  
 

 

วนัทีส่ี ่      เมืองดานงั - คาบสมุทรเซินจ่า – นมสัการเจา้แม่กวนอิมวดัลินหอ๋ึ์ง - ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน  

              สนามบนิดานงั กรุงเทพ ฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (9) 



  

 

 

 

นาํทา่นเดินทางสู่ เมอืงดานัง  เมืองทา่สาํคัญของ  

เวยีดนามกลาง  อยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้  เป็นเมือง

ใหญ่อนัดับที่ 4 ของเวียดนาม นาํทา่นไปยัง คาบ

สมุทรเซินจ่า  แดนสวรรค์แห่งการทอ่งเที่ยว

คาบสมุทรเซินจ่าอยู่ห่างจากใจกลางนครดานังไป

ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กโิลเมตร 

พร้อมกบัอุโมงค์หายเวินและอ่าวดานัง คาบสมุทร

เซินจ่าได้โอบล้อมนครดานัง ซ่ึงได้สร้างเป็นภาพ

ทวิทศัน์ที่สวยงามและแสนโรแมนติก  จากน้ัน แวะ

สกัการะ เจา้แม่กวนอิมวดัลนิห์อึ๋ง  เป็นวัดใหญ่

ที่สดุของที่น่ี นักทอ่งเที่ยวและคนเวียดนามเองนิยม

มาสกัการะขอพร เพราะเช่ือว่า ศักด์ิสทิธิ์มากในการ

ขอพรเร่ืองสขุภาพ การทาํมาค้าขาย แคล้วคลาด

ปลอดภัย และขอลูก กราบไหว้เป็นศิริมงคล   

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตั ตาคาร  (10)   
 

นาํทา่นชม สะพานมงักรดานัง  คือสะพานข้ามแม่นํา้ฮัน เป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ สะพานยาว 

666 เมตร ความกว้างเทา่ถนน 6 เลนส ์เช่ือมต่อสองฟากฝั่งของแม่นํา้ฮัน สร้างตามสตัว์มงคลของชาวจีน ซ่ึงจะ

เปล่งแสงและรัศมีแห่งความสขุ พร้อมกบัพ่นไฟและนํา้  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน นาํทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน  เป็นแหล่งรวบรวมสนิค้ามากมาย ของฝากจากเวียดนาม อาท ิเสื้อผ้า 

รองเท้า ขนมเป๊ียะทุเรียน ผงกาแฟ เมด็บัว อาหารทะเลแห้ง เหล้า เบียร์ และของที่ระลึก ให้เลือกสรรครบทุกสิ่ง   

สมควรแก่เวลานาํทุกทา่นเดินทางสู่ สนามบินดานัง 
 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติเมอืงดานัง  โดยเที่ยวบินที่ VZ963 สายการบิน VIETJET AIR  

(VZ)   ราคาทัวร์น้ียงัไม่รวมอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
 

19.50 น.     คณะทุกท่านเดินทางถงึท่าอากาศสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
 

 

 



  

 

 

 

ราคาค่าบริการทวัร ์

สิงหาคม 2562 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที่ 01 – 04 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัที่ 04 – 07 สิงหาคม 2562 11,900 11,900 11,900 3,500 

วนัที่ 08 – 11 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัที่ 22 – 25 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัที่ 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

กนัยายน 2562 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที่ 06 – 09 กนัยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัที่ 14 – 17 กนัยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัที่ 15 – 18 กนัยายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 

วนัที่ 19 – 22 กนัยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัที่ 26 – 29 กนัยายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

ตุลาคม 2562 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที่ 05 – 08 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัที่ 22 – 25 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  6,900 บาท ** 

*** ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 7,900 บาท *** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีนํา้มัน 

 ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยวหรือระดับเดียวกนั 



  

 

 

 ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

 ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก ์/ หัวหน้าทวัร์ ที่คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการทาํหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 ค่าระวางกระเป๋านํา้หนักเกนิกว่าที่สายการบินกาํหนด 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการทอ่งเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์มินิบาร์และ

ทวีีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,000.- ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดทั้งทริป  (ส าหรบัหวัหนา้ทวัร์

แลว้แต่จะพอใจในการบริการ) 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

 ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 
 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยึดมัดจาํเตม็จาํนวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตี

มัดจาํที่น่ังกบัทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัท 

ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ามัดจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เมื่อออกตัว๋แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีนํา้มัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํา้มันเพ่ิม

ตามความเป็นจริง 

 ตัว๋เคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทอ่งเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวิสยั หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและ

ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก 



  

 

 

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ

ทรัพย์สนิสญูหายอนัเนื่องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจาก

ความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีที่สถานที่ทอ่งเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เน่ืองจากเหตุสดุวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทา่นสละสทิธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ กต็ามที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 

หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏเิสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตาม

ประเทศที่ระบุไว้  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทา่นใช้หนังสอืเดินทางราชการ (เล่มสนีํา้เงิน) เดินทางเพ่ือการทอ่งเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากทา่นถูก

ปฏเิสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ 

ทั้งสิ้น 

 เมื่อทา่นตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

 


