
 

  

 
 

 

 

CODE: VZ96       เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 

(พักบนบานาฮิลล์) 4วัน 3 คืน BY VZ  

 ( บินบ่าย - กลับเย็น)   

พิเศษสุด พักโรงแรม Mercure (บน บานาฮิลล์1คืน) / เมืองเว้ 1 คืน /ดานัง 1คืน  

พิเศษ!! เมนู.. กุ้งมังกร  

(พิเศษ เมนู ฮ่องเต้+ ใส่ชุดจักรพรรดิ) 

 

เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 



 

  

 

วันเดินทาง 
 

ราคา
ผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

2 – 5   เมษายน   2563 13,888  

 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

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  

 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

 

 

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  

 

ไฟล์ทบิน  

Departure      :      BKK – DAD VZ962  15.50-17.30 

Return            :      DAD – BKK VZ963  18.10-19.50 

 

12.30 น. พร้อมกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ าคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 

ประตู  8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Thai Veitjet เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวย

ความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 

15.50 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Veitjet เที่ยวบินที่ VZ962 

* ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง* (บนเครื่องมีจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม) 

17.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลา
ท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมือง
ท่าท่ีสำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมง 

วันทีแ่รก     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร - คาร์ฟดราก้อน – สะพานแห่งความรัก              อาหาร เย็น 



 

  

 
จนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ  จากนั้น นำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาส
ครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง  ต้องแวะ
ชมความสวยงาม และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้าย
กับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์ เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง  ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี ้มี
ความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลาย
ร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่คู่รักนิยมมาเขียนชื่อพร้อม
คล้องกุญแจ  

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก : Merry Hotel Danang , Nostagia DaNang*** 3 ดาว หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน  

 

วันที่สอง       ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – บ้านแกะสลักหินอ่อน -  บานาฮิลล์ - สวยดอกไม้ – สะพานสีทอง – โรงเก็บไวน์ 
                                                                                                                        อาหารเช้า ,กลางวัน ,เย็น 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านกั ๊มทาน สนุกสนานไปกับ

ก ิ จ ก ร รม ! ! น ั ่ ง เ ร ื อ กร ะด ้ ง  Cam Thanh Water 

Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่

ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พัก

อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี ่คืออาชีพ

ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงาม จากนั้น นำท่านชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน เป็นสมาคม

ชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก  

ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพ่ือ 

เป็นสิริมงคลแก่ท่าน จากนั้น นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลาง 



 

  

 

สะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่

อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาว

ญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่

บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพ่ือขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถ

ซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไป

ยัง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงาน

ฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้ องานแกะสลักเหล่านี้ เพื่อเอากลับไปเป็ นข

องฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

*พิเศษเมนูกุ้งมังกร * 

บ่าย  นำท่าน นั ่งกระเช้าขึ ้นสู ่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิว

ทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบา

นา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอด

เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกิน

เนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟ

รนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชม

กับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศ

สดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ ต ั ้ งอย ู ่ทางตะว ันตกของดานัง ซ ึ ่ งการ

ท่องเที ่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ 

ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อ

สมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนน

ขึ้นไปบนภูเขา สร้างที ่พัก สิ ่งอำนวยความสะดวก

ต่างๆ เพื ่อใช้เป็นที ่พักผ่อน เนื ่องจากที่นี ่มีอากาศ

หนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น บริเวณลานกว้างเมื่อท่าน

เดินทางข้นมาถึง บาน่าฮิลส์ แห่งนี้ท่านจะได้พบกับลูกโลกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆตามฤดูกาล 

หรือเมื่อมีเทศกาลต่างๆ จากนั้น นำท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด 



 

  

 

ซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด 

สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิว

พาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม จากนั้น นำท่านนั่งรถรางเพื่อไปชม โรงเก็บไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มี

ลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ โดยห้องแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้

ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล์  หมายเหตุ : สำหรับ

ท่านที่ชื่นชอบการดื่มไวน์ก็สามารถซื้อได้จากที่แห่ง หรือจะเลือกซื้อไว้เป็นของฝากก็ได้ หลังจากนั้น นำท่านชม 

หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มี

ดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ ไม่ว่าท่านจะอยู่มุม

ไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศ

ที่สุดแสนจะโรแมนติก อิสระถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย 

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 ดาว หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
**ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย ค่าพักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 

บาท หรือสามารถพัก 3 ท่าน  

พักเป็นเตียง 2 ชั้น 2 เตียงค่ะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 600 บาท / ท่าน **   

(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์) 

 

วันที่สาม       บานาฮิลล์ – สวนสนุก Fantasy Park – เว้ - พระราชวังไดโนย – ล่องเรือแม่น้ำหอม    อาหารเช้า ,กลางวัน ,เย็น 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านไปยัง สวนสนุกFantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้นค่าเข้าหุ่นขี้ผึ ้ง 10 

USD)เป็นสวนสนุกที่เต็มไปด้วยความสนุกมากมาย โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายที่มีชื่อเสียงของ 



 

  

 

นักเขียนชาวฝรั่งเศส นามว่า Jules Verne นั่น

ก็ค ือเร ื ่อง Journey To The Center of the 

Earth และ  20 ,000  Leagues Under The 

Sea โดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินเข้าสู่ป่าในเทพ

นิยาย ผ่านสวนไดโนเสาร์ ได้พิชิตหอคอยสูง

กว่า 29 เมตร พร้อมด้วยภาพยนตร์ระบบ 3D, 

4D และ 5D สุดทันสมัย และยังมีสิ่งที่น่าสนใจ

รออยู่อีกมากมาย  

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้  นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโนย สร้าง

ตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามท่ี

ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆรวมถึงกำแพงรอบพระราชวังทั้งหมด ได้นำ

อิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาด

ใหญ่ทั้งสี่ด้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโนย สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึ่งจำลองแบบมาจาก

พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆ

รวมถึงกำแพงรอบพระราชวังทั้งหมด ได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะ

เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่    

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พิเศษ เมนู ฮ่องเต้+ ใส่ชุดจักรพรรดิ) 

 หลังอาหารค่ำนำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไป

ด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน และ 

นักร้องชาวเวียดนามที่จะ มาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ที่พัก : Park View , Asia Hotel Hue **** 4 ดาว หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

 

วันที่สี ่                วัดเทียนมู -  ดานัง – วัดหลินห์อ๋ึง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ                อาหารเช้า, กลางวัน  



 

  

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ นับเป็นศูนย์กลางทาง
พุทธศาสนานิกายเซน จุดที่โดดเด่นของวัดเทียนมู่ก็คือ 
เจดีย์ทางเก๋ง 8 เหลี่ยม มีความสูง 7 ชั้น ในแต่ละชั้น
นั้นจะเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า 
ทางฝั่งซ้ายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆัง
สำริดขนาดใหญ่ยักษ์มีน้ำหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัด
มาทางด้านหลังของเจดีย์จะเป็นประตูทางเข้าสู่บริเวณ
ภายในวัด นำท่านเดินทางสู่  นำท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม 
วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่
กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้  นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมี
ความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้อง
คุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้
บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ก่อนกลับแวะให้ท่านซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market)เป็นสถานที่รวบรวมสินค้า อาหารพื้นเมือง

เวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีให้เลือกครบทุกสิ่ง อย่างเรียกได้ว่าอยากได้อะไร อยากซื้ออะไร ก็มาหาได้ที่

ตลาดฮานแห่งเลย ระหว่างทาง แจกขนมปัง ปั่นหม่ีขนมปัง ประจำชาติเวียดนาม 

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Vietjet   

เที่ยวบินที่  VZ963 

19.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 



 

  

 

เงื่อนไขการให้บริการ  

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  

- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเบอร์ติดต่อ พร้อมชำระมัดจำค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  

- กรณีบริษัทต้องออกตั๋วใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามท่ีบริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) **
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐาน
การโอนเงินมัดจำ 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 

 

 

 



 

  

 

หมายเหตุ 

**กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน**  
1. ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพ่ิม 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์)   
2. หรือสามารถพัก 3 ท่าน พักเป็นเตียง 2 ชั้น 2 เตียงค่ะ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 600 บาท / ท่าน **  

**พักบนบานาฮิลล์กระเป๋าเดินทางต้องไม่เกิน 20 นิ้ว หากเกิน 20 นิ้ว ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กเปลี่ยน เพ่ือขึ้นกระเช้าไปยังบา
นาฮิลล์ค่ะ** 
3. กรณีพาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 800 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกันหรือเมืองใกล้กันกรณีท่ีพักเต็มหรือช่วงไฮซีซั่น 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่

สายการบินเรียกเก็บ  

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพ
เพิ่มได้ 

7. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพ่ิมกรณีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม** 

8.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

9.โปรแกรมนี้รวม Va tเรียบร้อยแล้ว 

10.บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 



 

  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเป็นเมืองใกล้เคียงกัน  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   



 

  

 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม 
พ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ 
และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

 

 

 


