
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***พกัโรงแรมหร ูMERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE*** 
เดนิทางโดยสายการบนิ VIETJET AIRLINES บนิตรงเมอืง ดานงั 

พเิศษ !!! ลอ่งเรอืกระดง้ เมนูอาหารทะเลซฟีู๊ ด และ อ ิม่อรอ่ยเมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

ฟร ี!!! เมนกูุง้มงักร ไวนแ์ดง แจก รม่ ถงุผา้รกัษโ์ลก ตุก๊ตาทีร่ะลกึเวยีดนาม 

สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรไ์ลน ์VIETJET AIRLINES (VZ) 

ขาไป VZ962 BKK-DAD 15.50 – 17.30 
สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรไ์ลน ์VIETJET AIRLINES (VZ) 

ขากลบั VZ963 DAD-BKK 18.15 – 19.55 
 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้

ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 

เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก:: 

03 – 06 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 
10 – 13 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 
17 – 20 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 
20 – 23 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 
24 – 27 พฤศจกิายน 2562 11,900 3,500 
30 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 2562 13,900 3,500 
01 – 04 ธนัวาคม 2562 12,900 3,500 
02 – 05 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 12,900 3,500 
03 – 06 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 12,900 3,500 
09 – 12 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนูญ) 12,900 3,500 
10 – 13 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนูญ) 12,900 3,500 
22 – 25 ธนัวาคม 2562 12,900 3,500 
25 – 28 ธนัวาคม 2562 13,900 3,500 
27 – 30 ธนัวาคม 2562 (วนัปีใหม)่ 16,900 3,500 
31 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2563 (วนัปีใหม)่ 16,900 3,500 
05 – 08 มกราคม 2563 12,900 3,500 
08 – 11 มกราคม 2563 12,900 3,500 
11 – 14 มกราคม 2563 13,900 3,500 
12 – 15 มกราคม 2563 12,900 3,500 
15 – 18 มกราคม 2563 12,900 3,500 
18 – 21 มกราคม 2563 13,900 3,500 
19 – 22 มกราคม 2563 12,900 3,500 
30 มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 13,900 3,500 
31 มกราคม – 03 กมุภาพนัธ ์2563 13,900 3,500 
02 – 05 กมุภาพนัธ ์2563 12,900 3,500 
05 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 (วนัมาฆบูชา) 12,900 3,500 
10 – 13 กมุภาพนัธ ์2563 (หยดุชดเชยวนัมาฆบูชา) 12,900 3,500 
21 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 13,900 3,500 
23 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 12,900 3,500 
26 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 12,900 3,500 
29 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 13,900 3,500 
01 – 04 มนีาคม 2563 12,900 3,500 
06 – 09 มนีาคม 2563 13,900 3,500 
08 – 11 มนีาคม 2563 12,900 3,500 
11 – 14 มนีาคม 2563 12,900 3,500 
13 – 16 มนีาคม 2563 13,900 3,500 
14 – 17 มนีาคม 2563 13,900 3,500 
15 – 18 มนีาคม 2563 12,900 3,500 
18 – 21 มนีาคม 2563 12,900 3,500 
22 – 25 มนีาคม 2563 12,900 3,500 
25 – 28 มนีาคม 2563 12,900 3,500 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 3,500 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 7,900 บาท/ทา่น 



  

 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิเมอืงดานงั – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั  

 
12.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคารเ์ตอรส์ายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เจา้หนา้ทีค่อย

ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึน้เครือ่ง 
15.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิที ่VZ962 สายการบนิ VIETJET AIR 

ราคาทวัรน์ีย้งัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  
***สายการบนิ VIET JET  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงดานงั  ประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อสิระใหท้กุทา่นไดท้ าภารกจิสว่นตัวตามอธัยาศัย  
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1)  เมน ู!!! กุง้มงักรซอสหวัหอมและขงิ พรอ้มไวนแ์ดงดาลดั 

น าทา่นชม สะพานมงักรดานงั คอืสะพานขา้มแมน่ ้าฮนัเป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศสะพานยาว 666 
เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮันสรา้งตามสัตวม์งคลของชาวจนี ซึง่จะ
เปลง่แสงและรัศมแีหง่ความสขุ พรอ้มกบัพน่ไฟและน ้า ในทกุคนืของวันศกุรแ์ละเสารต์อนเวลาสามทุม่ 
แลว้น าทา่นถา่ยรปูที ่สะพานแหง่ความรกั พบกบับบรรยากาศยามค ่าคนิ ทีป่ระดับไฟอยา่งสวยงาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

พกัที ่KAY HOTEL หรอื เทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว  เมอืงดานงั  
 

วนัที ่2 
เมอืงฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น - น ัง่เรอืกระดง้ – น ัง่กระเชา้ชมววิเขาบานา่ฮลิล ์– เทีย่วชมหอ้งเก็บไวน ์– 

สวนดอกไม ้– สะพานทองโกลเดน้ บรดิจ ์ - บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (2) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าทโูบนถูกแบง่ออกเป็นสองฝ่ังโดย
มคีลองคั่นกลาง และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เนือ่งจากมกีารผสมผสานศลิปะ สถาปัตยกรรม
ของชาตติะวันตกกบัทอ้งถิน่เวยีดนามไดอ้ยา่งมเีอกลักษณ์และลงตัว 
จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน หมูบ่า้นเล็กๆ ในเมอืงฮอยอนั อยูต่ดิแมน่ ้า และมสีวนมะพรา้วขนาบขา้ง
สองฝ่ัง ใหท้า่นสนุกสนานกบักจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้  
น าทา่นชม วดัฟุกเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่ และเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอัน ไวส้ าหรับพบปะของคน
หลายรุ่นทีอ่พยพมาจากฟกุเกีย๋นทีม่แีซเ่ดยีวกัน และไวเ้ป็นทีร่ะลกึถงึถิน่ก าเนดิ  ท่านสามารถท าบญุต่ออายุ
โดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไว ้เพือ่เป็นสริมิงคลแก่ท่าน จากนัน้น าท่านสู ่
สะพานญีปุ่่ น สัญลักษณ์อยา่งหนึง่ของเมอืงฮอยอันไดรั้บการกอ่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กว่าปีที่
แลว้ สะพานนีส้วยทัง้กลางวันกลางคนื และเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีท่กุทา่นตอ้งมาถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ  



  

 

 

ชม ศาลกวนอ ูซ ึง่อยูบ่นสะพานญีปุ่่ นเป็นเทพสญัลักษณ์แหง่ความซือ่สตัย ์ความกตัญญรููค้ณุ ความจงรักภกัด ี
จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงฮอยอนั ส่วนมากเป็นของทีช่าวบา้นน าออกมาขาย ซือ้เป็นของใช ้
ของทีร่ะลกึ ตามอธัยาศัย  
น าทา่นเขา้ชมหมูบ่า้นหนิออ่น ชมผลติภณัฑข์องขึน้ชือ่ของเมอืงดานัง ทีผ่ลติจากหนิออ่นมากมาย 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
น าท่านเดนิทางสู่ บานาฮลิล ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท ี บานาฮลิลเ์ป็นที่ตากอากาศทีด่ทีีสุ่ดใน
เวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมยัทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภเูขาสรา้งที่
พักโรงแรมสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพั่กผ่อนในระหว่างการรบ น าท่านขึน้กระเชา้ทีย่าว
ทีสุ่ดในโลกไดรั้บการบันทกึสถติโิลกโดยกนิเนสส ์เพราะมคีวามยาวถงึ 5,042 เมตร น าท่านแวะชม สวน
ดอกไม ้สวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส  ทีม่ทีัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้และยงัม ีโรงเก็บไวน ์ ใหท้า่นไดเ้ดนิชม และเก็บภาพ
ความประทับใจตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นขึน้สูย่อดเขาพบกบัจดุชมววิแหง่ใหม ่สะพานทอง หรอื Golden 
Bridge มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดนิแบง่ออกเป็น 8 ชว่ง โคง้ไป
ตามแนวเขา โดยม ีอุง้มอืหนิขนาดยกัษ์ ทีแ่บกรับสะพานสเีหลอืงทองนีเ้อาไว ้สรา้งความแตกต่างจากสะพาน
อืน่ทั่วไปไดด้เียีย่ม 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัราคารบนบานาฮลิล ์!!! 

 ***พเิศษ เบยีรส์ดทา่นละ 1 ลติร หรอื เลอืกรบัน า้ผลไมท้า่นละ 1 แกว้*** 

พกัที ่MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดบั 4 ดาว  พกับนยอดเขาบานา่ฮลิล ์

 

 

 

 

วนัที ่3 เทีย่วชมสวนสนกุบานา่ฮลิล ์– เมอืงเว ้– เจดยีเ์ทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (5) 

อสิระกับสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ เป็นสวนสนุกทัง้ในร่ม และ กลางแจง้ขนาดใหญ ่
โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถ ้า
ไดโนเสาร ์ภาพยนตรใ์นระบบ 3D, 4D, 5D เครือ่งเลน่ตา่งๆ ทัง้หวานเสยีว และระทกึขวัญ นอกจากนีย้งัมโีซน
อาหารอยา่งครบครันอกีดว้ย  
(รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ หุน่ขีผ้ ึง้ ทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัราคาร  (6)  เมนอูาหารทะเลซฟีู๊ ด !!! 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงเว ้อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในสมัย ราชวงศเ์หงยีนชว่งปี พ.ศ. 2345-
2488 มชีือ่เสยีงจากโบราณสถานทีม่อียูท่ั่วเมอืงและดว้ยความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี โบราณสถานอันงดงาม

หมายเหตุ : ห้องพกัที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพกัตามความ
เหมาะสมของห้องพกัในแต่ละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


  

 

 

ทรงคุณค่าและวัฒนธรรมที่มแีบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดรั้บประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536จากองคก์ารยเูนสโก  

น าท่านเขา้สู ่วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่เป็นวัดทีต่ัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของรมิแมน่ ้าหอมสรา้งขึน้ใน ค.ศ.1601 ในสมัย
ขนุนางเหวยีนฮวางจดุเดน่ทีส่ดุของวัดแหง่นีค้อื เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่ม สงูลดหลั่นกัน 7 ชัน้ แต่ละชัน้
เป็นตัวแทนของชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ 

 

 

 

 

 

 
 
  

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดตองบา ตลาดสนิคา้ขนาดใหญ่ของเมอืงเว ้ที่อยู่ตดิกับ แม่น ้าหอม ภายในมสีนิคา้
มากมาย เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของฝากทีใ่ชใ้นครัวเรอืนอาหารแหง้ ของทีร่ะลกึมากมาย  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) เมนอูาหารแหนมเนอืงเวยีดนามแท้ๆ  

 หลังอาหารน าทา่น ลอ่งเรอืมงักรแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงดนตรพีืน้เมอืงจากหนุ่มสาวชาวเวยีดนามที่
จะมขีบักลอ่มเสยีงดนตรพีืน้เมอืง และเตน้ร าใหท้า่นไดร้ว่มสนุก ชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามทัง้สองขา้งทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พกัที ่Thanh Lich Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  เมอืงเว ้

วนัที ่4 พระราชวงัแหง่ราชวงศเ์หงยีน – ดานงั - วดัลนิหอ์ ึง๋ - ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน - สนามบนิดานงั – กรงุเทพ ฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (8) 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแห่งราชวงศเ์หงยีน เป็นราชวงศส์ุดทา้ยของเวียดนามทีป่กครองเวยีดนามมา 
143 ปี สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2348ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง อดตีเคยเป็นทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิร์าชวงศเ์หวยีน
13 พระองคแ์ละเป็นมรดกตกทอดอนัยิง่ใหญแ่ละงดงาม 

น าทา่นชมผลติภณัฑส์นิคา้ผลติจากเหยือ่ไผ ่ของขึน้ชือ่ของเวยีดนาม อาทเิชน่ ยาสฟัีน ยายอ้มผม ผา้เช็ด
ผมและยงัมสีนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากไดต้ามอธัยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัราคาร  (9)  เมนอูาหารทะเลซฟีู๊ ด !!! 

หลังอาหาร แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั เมอืงทา่ส าคัญของ เวยีดนามกลาง อยูร่มิชายฝ่ังทะเล
จนีใต ้เป็นเมอืงใหญ่อันดับที ่4 ของเวยีดนาม ซึง่ปัจจุบันไดรั้บการพัฒนาใหม้สี ิง่อ านวยความสะดวก
ครบครันทัง้สนามบนิ ศูนยก์ารคา้ รา้นอาหาร ทีพ่ัก แต่ก็ยังมมีนตเ์สน่หข์องตกึเก่าสเีหลอืงบวกกับวถิี

ชวีติทีเ่รยีบงา่ยของผูค้นในเมอืงเล็กๆ รมิน ้าแสนสงบ  

น าท่านสักการะ เจา้แมก่วนอมิวดัลนิหอ์ ึง๋ อยูบ่นเกาะเซนิจร่า ทางเหนือของเมอืงดานัง เป็นวัดใหญ่
ทีส่ดุของทีน่ี ่รปูปัน้ปนูขาวของเจา้แมก่วนอมิยนืหันหลังใหภ้เูขา หันหนา้ออกสูท่ะเลเพือ่เป็นการปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และศักดิส์ทิธิม์ากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การท ามาคา้ขาย 
แคลว้คลาดปลอดภัย และขอลูก กราบไหวเ้พือ่ความเป็นศริมิงคล จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน 
เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้มากมาย อาหารพืน้เมอืงเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม เหลา้ บุหรี่ มใีห ้
เลอืกสรรครบทกุสิง่ 

  สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานัง 

เย็น   บรกิารทา่นดว้ยขนมปงัฝร ัง่เศสแสนอรอ่ย  (10) 

 

https://www.rakyimtour.com/tour/vietnam/


  

 

 

18.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่VJ963 สายการบนิ VIETJET AIR ราคาทวัรน์ี้
ยงัไมร่วมอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

***สายการบนิ VIET JET  ไมอ่นญุาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่ ระบบจะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 
19.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท ตลอดทรปิ  

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจในการบรกิารของแตล่ะทา่น 
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ (หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

หมายเหตุ : ห้องพกัที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพกัตามความ
เหมาะสมของห้องพกัในแต่ละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



  

 

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 
หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้  เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

 
 


