
 

VPG04 HASHTAG DANANG HUE HOIAN BANA HILL  

· บนิตรง สวุรรณภมู ิ– ดานงั / ดานงั – สวุรรณภมู ิโดยสายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์

  ฟรนี า้หนกักระเป๋าขาไป 20 กโิลกรมั และขากลบั 20 กโิลกรมั 

· พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3-4 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ ( เว ้1 คนื / ดานงั 1 คนื / บนบานา
ฮลิล ์1 คนื ) 

· เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ลอ่งเรอืกระดง้ และ ลอ่งเรอืชมสองฝั่งแมน่ า้หอม 

· สกัการะสิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ณ วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่ศาลกวนอ ูวดัลนิหอ์ ึง๋ 

· น ัง่กระเชา้ขึน้สูเ่ขาบานาฮลิล ์สะพานสทีอง สวนดอกไมแ้หง่ความรกั และเลน่สวนสนุกบนบา
นา่ฮลิลแ์บบไมอ่ ัน้ 

· ชอ้ปป้ิงจใุจทีต่ลาดดงบา 

· พเิศษ!! เมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ+ กุง้มงักร 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ - สนามบนิดานงั - เมอืงเว ้- วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่- ตลาดดงบา - ลอ่งเรอืแม่
น า้หอม 

2  พระราชวงัไดโนย้ - เมอืงฮอยอนั - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น - วดัฟุกเกีย๋น - สะพาน
ญีปุ่่ น - ศาลกวนอ ู- น ัง่เรอืกระดง้ 

3  เมอืงดานงั - สะพานมงักร - สะพานแหง่ความรกั - บานาฮลิล ์- กระเชา้ลอยฟ้า - 
สวนดอกไมแ้หง่ความรกั - สะพานโกเดน้บรดิจ ์- สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ 

4  วดัลนิหอ์ ึง๋ - สนามบนิดานงั - กรงุเทพฯ  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

20 - 23 Apr 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

04 - 07 May 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

18 - 21 May 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 



 

08 - 11 Jun 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

13 - 16 Jul 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

20 - 23 Jul 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

18 - 21 Aug 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

01 - 04 Sep 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

14 - 17 Sep 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

05 - 08 Oct 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

19 - 22 Oct 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ - สนามบนิดานงั - เมอืงเว ้- วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่- ตลาดดงบา - ลอ่งเรอื
แมน่ า้หอม 

07.30  คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู4 
เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์(PG)  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

10.55  ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์
เทีย่วบนิที ่PG 947 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

12.45  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 

เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเว ้ตัง้อยูใ่นเวยีดนามตอนกลาง รมิฝ่ังแมน่ ้าหอม ถัดเขา้มาใน
แผน่ดนิจากรมิฝ่ังทะเลจนีใตเ้พยีง 2-3 ไมล ์หา่งจากกรุงฮานอยไปทางใตป้ระมาณ 540 
กโิลเมตร และหา่งจากนครโฮจมินิหไ์ปทางเหนือประมาณ 644 กโิลเมตรเป็นเมอืงทีม่ี
ความเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี โบราณสถานอันงดงามและทรงคณุคา่วัฒนธรรมทีม่แีบบฉบับ
ของตนเอง สถานทีท่อ่งเทีย่วในเมอืงเวส้ว่นใหญจ่ะเป็นป้อมปราการ พระราชวังหลวง 
และสสุานจักรพรรด ิหมูโ่บราณสถานในเมอืงเวไ้ดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากองคก์าร
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2536 เป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 
แหง่ทีม่อียูใ่นประเทศเวยีดนาม 



 

  

น าทา่นชม วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่วัดแหง่นี้นับเป็นศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานกิายเซน 
จุดเดน่ทีส่ดุของวัดแหง่นี้คอื เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่ม สงูลดหลั่นกัน 7 ชัน้ แตล่ะชัน้เป็น
ตัวแทนของชาตภิพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้ สว่นทางฝ่ังซา้ยและขวาเป็นทีตั่ง้ของศลิา
จารกึและระฆังส ารดิขนาดใหญห่นักถงึ 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้นหลังของเจดยี์
เป็นประตทูางเขา้สูบ่รเิวณภายในวัด มรูีปป้ันเทพเจา้ 6 องค ์คอยยนืเฝ้าปกป้องไมใ่ห ้
ความชัว่รา้ยเขา้มาเยอืนและวัดแหง่นี้เองมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืง
ในชว่งยคุหลังของเวยีดนามจากนัน้อสิระชอ้ปปิงที ่ตลาด DONG BA เป็นตลาดใหญ่
ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหอม รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้

ทั่วไป และถา้เขา้ไปถงึรมิน ้าจะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายในตลาดคกึคัก
มาก               

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทกุทา่น ลอ่งเรอืมงักรทีแ่มน่ า้หอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยูส่องฟากฝ่ัง 
พรอ้มชมการแสดงดนตรพีระราชนพินธท์ีเ่ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมจากสาวชาว
เวยีดนาม ถอืไดว้า่เป็นการแสดงทีง่ดงาม และเป็นสิง่ทีเ่วลามาเทีย่วเมอืงเวไ้มค่วรพลาด 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก THANH LICH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 พระราชวงัไดโนย้ - เมอืงฮอยอนั - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น - วดัฟุกเกีย๋น - 
สะพานญีปุ่่ น - ศาลกวนอ ู- น ัง่เรอืกระดง้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัโบราณไดโนย้ แหง่สดุทา้ยของเวยีดนาม ทีอ่งคก์าร
ยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลก เป็นทีป่ระทับ ทีท่ าการของระบบราชวงศ์

สดุทา้ยของประเทศเวยีดนามคอืพระราชวงศเ์หงยีนมกีษัตรยิ ์13 องคท์ีไ่ดข้ึน้ครองราชย ์
นับตัง้แตปี่ ค.ศ. 1802 จนถงึ ค.ศ. 1945 มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ใหญโ่ต อลังการ
เป็นอยา่งยิง่ น าทา่นชมทัง้ 3 สว่นของพระราชวังอันไดแ้ก ่ก าแพงรอบนอกป้องกันตัว
พระราชวังทีเ่รยีกวา่ “กงิถ่ัน” ทีท่ าการของพระองคก์ับเสนาธกิารและแมท่ับ ทอ้งพระโรง
ทีเ่รยีกวา่นครจักพรรคด ์“ไถหวา่”และสว่นทีส่ าคัญสดุของพระราชวังคอืพระราชวงั
ตอ้งหา้ม เป็นทีป่ระทับของพระองค ์พระราชนิี นางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขันท ีที่
เรยีกกันวา่ ”ตือ๋ก๋ัมถ่ัน”จากนัน้น าทา่นแวะชือ่ของฝากของทีร่ะลกึเมอืงเว ้เชน่ ขนม
พืน้เมอืงตา่งๆ ชาฮอ่งเต ้เหลา้ยาดองฮอ่งเต ้เป็นตน้ 



 

  

หลังจากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจาก
องคก์ารยเูนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยูท่ีบ่า้นโบราณซึง่อายเุกา่แกก่วา่ 200 ปี มหีลังคาทรง
กระดองป ูแบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่มซ่ ้าแบบทัง้ในดา้น
ศลิปะและการแกะสลัก น าทา่นเยีย่มชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดัง
ไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิออ่น หนิหยก จากนัน้พาทกุทา่นสู ่วดัฟุกเกีย๋น 
หรอื สมาคมฟกุเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอัน ใชเ้ป็น
ทีพ่บปะของคนหลายรุ่น และภายในยังเป็นทีต่ัง้ของวดัทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับลัทธิ
ของพระนางเทยีนเหา่ วัดนีม้จุีดเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ทา่นสามารถ
ท าบญุตอ่อายโุดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธปูทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไว ้เพือ่เป็น
สริมิงคล 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

น าชม สะพานญีปุ่่ น อกีหนึง่สญัลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน สรา้งโดยชาวญีปุ่่ น เมือ่
ประมาณ 400 ปีทีผ่า่นมา รูปทรงของสะพานมลีักษณะโคง้มหีลังคามงุกระเบือ้งเป็นคลืน่ 
ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงจัตรุัส เมือ่เดนิขา้มสะพานไปอกีฝ่ังก็จะไดพ้บกันบา้นเรอืน
เกา่สไตลญ์ีปุ่่ นตลอดจนรา้นสไตลอ์ารท์แกลอรีร่มิถนนคนเดนิสองฟากฝ่ังถนน ชม ศาล
กวนอ ูศาลเจา้ชมุชนชาวจนี ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกมัทาน สนุกสนานไปกับกจิกรรม 
น ัง่เรอืกระดง้ หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า อาชพีหลัก
ของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวฒันธรรมอันสวยงาม 
ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมาน าทีพ่ายเรอืมา
เคาะกันเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! กุง้มงักร 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SEA GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัที ่3 เมอืงดานงั - สะพานมงักร - สะพานแหง่ความรกั - บานาฮลิล ์- กระเชา้ลอยฟ้า - 
สวนดอกไมแ้หง่ความรกั - สะพานโกเดน้บรดิจ ์- สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานมงักร สะพานทีเ่ริม่กอ่สรา้งตัง้แตปี่ 2009 มคีวามยาว 666 
เมตร กวา้ง 37.5 เมตร เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮันประเทศเวยีดนามสะพานมังกร
ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วดานัง จุดเดน่ส าคัญอยูท่ีม่ังกรทองตัวยักษ์ทีอ่ยู่
กลางสะพาน เป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของ
ประเทศ เวลาสามทุม่ของคนืวันเสาร-์อาทติย ์หรอืชว่งเทศกาลตา่งๆ ทีส่ะพานมงักรแหง่
นี้จะมกีารปิดถนน และเปลีย่นเป็นการแสดงมังกรพ่นไฟสดุอลังการ รวมถงึไฟประดับ
ประดาหลากสสีนัทีม่กีารเปลีย่นสไีปเรือ่ยๆ ชว่ยเตมิทศันียภาพกลางแมน่ ้าใหง้ดงาม
ยิง่ขึน้ จากนัน้น าชม สะพานแหง่ความรกั สถานทีท่ีน่ยิมของหนุ่มสาวคูร่ักกันมาซือ้
กญุแจใสคลอ้งใสส่ะพาน 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

จากนัน้น าทา่นสู ่ภเูขาบานาฮลิล ์หา่งจากตัวเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภเูขา
แหง่นี้ประกอบไปดว้ย  รสีอรท์ โรงแรม น าทกุทา่น น ัง่กระเชา้ ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์
ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานาฮลิล ์เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีว
แบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้บัการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่
9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ใหท้กุทา่นไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิ
ทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใสและถา่ยภาพที ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์
หรอื สะพานมอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม 
บนเขาบาน่าฮลิล ์และ สวนดอกไมแ้หง่ความรกั สวนสไตลย์โุรปทีม่ดีอกไมเ้มอืงหนาว
หลากหลายชนดิ หลังจากนัน้ใหท้า่นอสิระกับเครือ่งเลน่สวนสนุกขนาดใหญบ่นยอดเขา 



 
บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีพารค์ (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและ
กลางแจง้ขนาดใหญ ่โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงแหง่เทพนยิายทีส่วยงาม ตัง้อยู่
ทา่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มหีลาย ๆโซนใหร่้วมสนุกกัน อยา่งเชน่ 
ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D  บา้นผสีงิ ถ ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเลน่ตา่งๆ 
รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE BANA HILL หรอืเทยีบเทา่ 

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบานา่ฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น 
หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้) 

วนัที ่4 วดัลนิหอ์ ึง๋ - สนามบนิดานงั - กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  

น าทา่นสกัการะ องคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัลนิหอ์ ึง๋ ตัง้อยูแ่หลมเซนิจร่าเป็นวดัสรา้งใหม่
ใหญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุ
ทัง้หา้และจติใจของผูค้นอยูใ่นทีน่ี้  ภายในวหิารใหญข่องวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แม่
กวนอมิและเทพองคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนีย้ังมรูีปป้ันเจา้แม่
กวนอมิ ซึง่มคีวามสงูถงึ 67เมตรสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัว กวา้ง 35
เมตร ยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไป
หาปลานอกชายฝ่ังและยังมหีนิออ่นแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญอ่ยูภ่ายใน
วัด วัดแหง่นีน้อกจากเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ ยัง
เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่จุดทีส่ามารถมองววิ เมอืงดานังได ้
สวยงามมาก 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงดานงั เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ                

13.35  ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิบางกอก แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่
PG 948 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 



 
15.25  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจาก
สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร และวนัหยดุชว่งเทศกาล เป็น

ตน้ท ัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัลกูคา้เป็นส าคญั *** 

  

หมายเหต ุ

ราคาทวัรร์วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการไป-กลับพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวัน
เดนิทางได)้ 

2.  คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.  คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6.  คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ใีนรายการ 

7.  น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิขาไปและกลับทา่นละ 30 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 

8.  คา่ไกดท์อ้งถิน่น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.  คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

-การชดเชยอบัุตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000 บาท 

-คา่รักษาพยาบาลตอ่อบัุตเิหตไุมเ่กนิ 500,000  บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดท้ า
ไว ้) 

 

  



 
ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.  คา่ใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัร์
แลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

2.  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์า่นละ 1,000 บาท ตลอดทรปิ ตอ่ 1 ทา่น  (**ขออนุญาตเก็บที่
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง**) 

3.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอื
ตอ้งการใบก ากับภาษี) 

4.  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) 

5.  คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)
พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจ่าย
คา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออก
ดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

6.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้ าระดว้ยตนเอง) 

  

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.  ในการจองครัง้แรก มัดจ าทา่นละ 8,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง หรอื ช าระทัง้หมด 

2.  สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วนั กรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวน
สทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3.  การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หกั้บเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทางและแนบส าเนาพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้ง
มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ) 

4.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

  

 

 



 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์                 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่
กรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

  

หมายเหต ุ

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีจ่ านวนผูเ้ดนิทางต ่ากวา่  20 ทา่น(ผูใ้หญ)่โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.  เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

3.  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้
จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภยัธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกลู่กคา้) 

5.  ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณทีีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ่้ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ่้ายใหตั้วแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.  ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.  บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  

 


