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เวยีดนามกลาง ดานงั-เว-้ฮอยอนั-บานาฮลิล ์4 วนั 
 (เทีย่วบานาฮลิลเ์ต็มวนั พกัหรู 4 ดาวเมอืงเว)้ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

เทีย่วเวยีดนามกลาง-เมอืงมรดกโลก พกัโรงแรม4ดาว(เมอืงเว)้ 
บรกิารอาหารครบทุกมือ้ 

พเิศษ...อนิเตอรบ์ุฟเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์อิม่อรอ่ย เมนู...แหนมเนอืงตน้ต าหรบั 
แถมฟร ีกระเป๋ากิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

 
วนัที ่1 กรุงเทพ-ดานงั-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั 
12.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet 

Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
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15.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ962 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานัง เมอืงส าคัญทางภาค

กลางของประเทศเวยีดนาม น าท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหมเ่มอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่
เมอืงดานังไดรั้บอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วสว่นใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชม 
คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานทีพ่่นน ้าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็น

อนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง ซึง่คารฟ์ดรากอ้นนี้มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม หมั่นศกึษาหา
ความรูม้าประดับตน เพือ่ทีเ่มือ่เตบิใหญ่ เรยีนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิชม สะพาน

แห่งความรกั เป็นสะพานทีคู่่รักนิยมมาเขยีนชือ่พรอ้มคลอ้งกญุแจ 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษอิม่อรอ่ย เมนูแหนมเนอืงตน้ต าหรบั 

พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่2 ดานงั-บานาฮลิล-์สะพานมอื-เมอืงมรดกโลกฮอยอนั-น ัง่เรอืกระดง้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าทา่นสูภู่เขาบานาฮลิล ์หา่งจากตัวเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภเูขาแหง่นีป้ระกอบไปดว้ย รสีอรท์ โรงแรม น า

ทา่นสูจุ่ดไฮไลต ์น ัง่กระเชา้ขึน้ไปขา้งบนภเูขาบานาฮลิล ์ทีไ่ดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย World Record วา่เป็น
กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็นสถานตาก
อากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลาง ถกูคน้พบในสมัยทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม ใหท้า่นอสิระกับเครือ่งเลน่สวน

สนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในรม่และกลางแจง้
ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงแหง่เทพนยิายทีส่วยงาม ตัง้อยูท่า่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มี
หลาย ๆโซนใหร้ว่มสนุกกัน อยา่งเชน่ ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D บา้นผสีงิ ถ ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเลน่ตา่งๆ 

รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน จากนัน้น าทา่นชมสะพานสทีอง หรอื สะพานมอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้
โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงามพรอ้มเป็นจุดชมววิบนเขาบาน่าฮลิล ์จุดเชค็อนิสดุฮติตอนนี ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั น าท่านแวะชมหมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมอื

การแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนั้นน าท่านน ัง่เรอืกระดง้ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมอืงฮอยอัน(Bamboo 
basket boat) พาท่านน่ังเรอืกระดง้ สัมผัสวถิชีวีติชาวเวยีดนาม จากนั้นน าท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนั
ซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่

กว่า 200ปี มหีลังคาทรงกระดองป ูแบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะ
และการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระทีว่ดักวางตุง้ ทีช่าวจีน
(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนทีนั่บถอืกวนอู ใหค้วามเคารพนับถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรือ่งราวของสาม

ก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์วัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจีน ชมสะพานญีปุ่่ น 
สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้
ชาตเิขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกวา่ 200ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่

ของชาวจีนเขา้เมือ่ศตวรรษที1่7 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดย
เฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์ เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ 
ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่3 ดานงั-เว-้วดัเทยีนมู-่ตลาดดงบา-ลอ่งเรอืมงักร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ้ตามถนนเรยีบตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก ลอดอุโมงคฮ์ายวาน ซึง่เป็นอโุมคท์ีเ่จาะระหวา่ง
เขาฮายวาน มคีวามยาว 6,280 เมตร ระหวา่งทางน าทา่นแวะพักผ่อนรา้นกาแฟขึน้ชือ่ของเวยีดนามและชมผลติภณัฑ์

ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่ซ ึง่เป็นนวัตกรรมใหมป่ระเทศฝร่ังเศสทีม่ขีบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา ผ่านขบวนการตา่งๆเพือ่
จะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลติออกมาเป็นสนิคา้ตา่งๆทีม่ปีระโยชน์ดตีอ่สขุภาพ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชม วดัเทยีนมู ่เป็นศนูยก์ลางทางพทุธนกิายมหายานทีม่อีายเุกา่แกนั่บเป็นหลายรอ้ยปี วัดแหง่นี้ม ีเจดยี ์
Phuoc Duyen ทรงเกง๋จนี 8เหลีย่ม 7ชัน้ ฝ่ังซา้ยและขวามศีลิาจารกึและระฆังส ารดิขนาดใหญ่หนักถงึ 2,000 
กโิลกรัม และนอกจากนี้ยังมรีถออสตนิสฟ้ีาของอดตีเจา้อาวาสองคท์ีเ่คยเผาตัวเองกลางกรงุโฮจมินิหเ์พือ่ประทว้งการ

บังคบัใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิตแ์ละการฉอ้ราษฎบ์ังหลวงของรัฐบาลโงดนิเยยีมเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคัญทาง
ประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืงของประเทศเวยีดนามในยคุสงคราม ปัจจบุันรถออสตนิสฟ้ีาคันนัน้ไดถ้กูเกบ็รักษาและจัด

แสดงไวภ้ายในวัดแหง่นี้ น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดงบา ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเว ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ 
สนิคา้เครือ่งใชต้า่งๆรวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าคณะลอ่งเรอืมงักรทีแ่มน่ า้หอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยูส่องฟากฝ่ัง พรอ้มชมการแสดงดนตรพีระ
ราชนพินธท์ีเ่ป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาวเวยีดนาม ถอืไดว้า่เป็นการแสดงทีง่ดงามและเป็นสิง่ทีเ่วลามา
เทีย่วเมอืงเวไ้มค่วรพลาด 

พกัที ่Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4
ดาว 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วนัที ่4 เว-้พระราชวงัไดโนย-ดานงั-เจา้แมก่วนอมิ-ตลาดฮาน-กรุงเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัโบราณไดโนย พระราชวังแหง่สดุทา้ยของเวยีดนาม ทีอ่งคก์ารยเูนสโกประกาศใหเ้ป็น

แหลง่มรดกโลก เป็นทีป่ระทับ ทีท่ าการของระบบราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนาม คอืพระราชวงศเ์หงยีน มี
กษัตรยิ ์13 องคท์ีไ่ดข้ ึน้ครองราชย ์นับตัง้แตปี่ ค.ศ.1802 จนถงึ ค.ศ.1945 มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามใหญ่โต อลงัการ
เป็นอยา่งยิง่ น าทา่นชมทัง้ 3 สว่นของพระราชวังอันไดแ้ก ่ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังทีเ่รยีกวา่ “กงิถ่ัน” ที่

ท าการของพระองคก์ับเสนาธกิารและแมท่บั ทอ้งพระโรงทีเ่รยีกวา่นครจักพรรคด ์“ไถหวา่”และสว่นทีส่ าคัญสดุของ
พระราชวังคอืพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นทีป่ระทับของพระองค ์พระราชนิี นางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขนัท ีทีเ่รยีกกันวา่ 
”ตือ๋กั๋มถ่ัน”  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอ ึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่ทีส่ดุของเมอืงดานัง เป็น
สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้และจติใจของผูค้นอยู่ในทีน่ี้ ภายในวหิารใหญ่ของ

วัดเป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปป้ันเจา้แม่
กวนอมิ ซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัว กวา้ง 35 เมตร ยนืหันหลังใหภู้เขาและ
หันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมหีนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 
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พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพร
แลว้ ยังเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่จุดทีส่ามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก น าท่าน
สูต่ลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก 

รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก 
ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น น าทาน
เดนิทางสูท่่าอากาศยานเมอืงดานัง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

เย็น รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศฝร่ังเศส หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ 
"แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

18.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ963 (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

27-30 ก.ย.62 9,999 9,999 9,999 3,500 

26-29 ต.ค.62 11,999 11,999 11,999 3,500 

02-05 พ.ย.62 11,999 11,999 11,999 3,500 

09-12 พ.ย.62 11,999 11,999 11,999 3,500 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 
 
 
 
 

CODE: JV02 

 

16-19 พ.ย.62 11,999 11,999 11,999 3,500 

23-26 พ.ย.62 11,999 11,999 11,999 3,500 

28 พ.ย.-1 ธ.ค.62 11,999 11,999 11,999 3,500 

12-15 ธ.ค.62 11,999 11,999 11,999 3,500 

14-17 ธ.ค.62 11,999 11,999 11,999 3,500 

21-24 ธ.ค.62 11,999 11,999 11,999 3,500 

26-29 ธ.ค.62 12,999 12,999 12,999 3,500 

28-31 ธ.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500 

29 ธ.ค.-1 ม.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500 

30 ธ.ค.-2 ม.ค.62 14,999 14,999 14,999 3,500 

04-07 ม.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

09-12 ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

11-14 ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

18-21 ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

23-26 ม.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

25-28 ม.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

26-29 ม.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

27-30 ม.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

01-04 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

06-09 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

08-11 ก.พ. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

13-16 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

15-18 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

20-23 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

22-25 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

27 ก.พ.-01 ม.ีค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

29 ก.พ.-03 ม.ีค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

05-08 ม.ีค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

07-10 ม.ีค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

12-15 ม.ีค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

14-17 ม.ีค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

19-22 ม.ีค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

21-24 ม.ีค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก 

อายตุ า่กวา่ 2ปี 

3,000 บาท 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 
 
 

 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 
 
 
 
 

CODE: JV02 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่ 
 อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

 คา่ทปิคนขบัรถ/ไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยอัตโนมัต ิ
 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตร

โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วใน
ระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ 
ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ  ใน

กรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ  ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์น

การ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 
 

 
 

 
 

 


