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วันที'แรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิดานัง - เมืองเว้ - วัดเทยีนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร 

07.30 พร้อมกนัที, ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิชั Fน G อาคารผู้ โดยสารขาออก เค้าเตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมี
เจ้าหน้าที,คอยอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.50 นําทา่นออกเดนิทางด้วย เที'ยวบนิที' VZ 960 สู่ สนามบนิดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม  
12.30 ถงึสนามบนิดานงั  เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

มคัคเุทศก์ท้องถิ,นคอยให้การต้อนรับนําทา่นขึ Oนรถเพื,อเดนิทางไปยงัสถานที,ทอ่งเที,ยว 
เที'ยง บริการอาหารวา่งขนมปังฝรั,งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MI (1) 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ เมืองเว้ (HUE) ซึ,งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมยัราชวงเหงีVยน ที,ปกครองโดยกษัตริย์ ซึ,งกษัตริย์ทกุ

พระองค์ ตั Oงแตก่ษัตริย์องที, X จนถงึองค์ที,จะประทบัอยูใ่นพระราชวงั ณ เมืองแหง่นี O เป็นเวลายาวนานถงึ XZ[ ปี เว้จงึเป็น
เมืองต้นแบบของวฒันธรรมเวียดนาม เชน่ชดุประจําชาติ อา๋วหญ๋าย หรือ ชดุประจําชาตขิองหญิงชาวเวียดนาม รวมทั Oง 
อาหารเวียดนาม นําทา่นเดนิทางสู ่วัดเทยีนมู่ เป็นวดัที,มีชื,อเสยีงของเมืองเว้ ซึ,งเป็นศนูย์กลางทางพทุธศาสนานิกานเซน วดั
เทียนมูถ่กูสร้างขึ Oนในปี ค.ศ.1601 จากนั Oนในสมยัขนุนางตระกลูเหงียนคนตอ่ๆ มาก็ได้มีการสร้างเพิ,มเตมิขึ Oนเรื,อยๆ กระทั,งปี 
ค.ศ.1710 เหงียนฟคุชไูด้สั,งให้หลอ่ระฆงัขนาดยกัษ์ขึ Oน หนกัถงึ 3,285 ตนั ถือเป็นหนึ,งในสมบตัสิงูคา่ที,สดุในเวียดนามยคุนั Oน 
วา่กนัวา่เสยีงระฆงัได้ยินไกลถงึราว 10 กิโลเมตร และในปี ค.ศ.1844 สมยั “จกัรพรรดเิชียวชี” จกัรพรรดริาชวงศ์เหงียนองค์ที, 
3 (พระราชโอรสของจกัรพรรดมิินห์มงั) ได้ดําริให้สร้างเจดีย์ทรง 8 เหลี,ยมขึ Oน 7 ชั Oน (สงู 21 เมตร) อทุิศถวายแดพ่ระพทุธเจ้า 
7 องค์ หรือ 7 ชาตภิพ  เป็นอีกหนึ,งสญัลกัษณ์สาํคญัของเมืองเว้ กลายเป็นชื,อเรียก “เจดีย์เทียนมู”่ ซึ,งในภาษาเวียดนาม
เรียกวา่ “เจดีย์ฟึกเซียน” ล้อมรอบสี,ทิศด้วยหอระฆงั หอเตา่แกะสลกัจากหินออ่นขนาดใหญ่จารึกคําสอนของพระพทุธเจ้าไว้
บนแผน่ศลิาที,ตั Oงอยูบ่นหลงัของเตา่อีกที และหอจารึกบทกวีตา่งๆ โดยเฉพาะบทกวีจากจกัรพรรดเิชียวชี   
จากนั Oนนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดดงบา (Dong Ba Market) ซึ,งอยูใ่จกลางเมืองเว้ ที,ตลาดดงบามีสนิค้าหลายชนิด ไมว่า่จะ
เป็นของฝาก ชดุประจําชาต ิ อา๋วหญ๋าย หรือจะเป็นสนิค้าทั,วไป เครื,องกระดบั กระเป๋า ก็มีให้ทา่นได้เลอืกชมและซื Oอฝาก  
หลงัจากนั Oนนําทา่น ล่องเรือมังกรชมแม่นํ Fาหอม ชมการแสดงพื Oนเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั Oงเสยีงดนตรี ที,มาจาก
เครื,องดนตรีดีดสตีีเป่า และเสยีงร้องขบัขานในเพลงเวียดนามดงัเดมิ มนัก็จะเป็นอะไรที,ถือเป็นประสบการณ์ที,ไมรู้่ล ื

คํ'า รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคารอาหารพื Fนเมือง (ชมิแหนมเนืองต้นตาํรับ) (2) 
จากนั Oน นําทา่นเข้าสูที่,พกั Century Hotel 4* หรือเทียบเทา่ 

วันที'สอง  พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื'อไผ่ - กระเช้าไฟฟ้าบานาฮลิล์ – สะพานมือยักษ์(โกเด้นบริดจ์) – สวนดอกไม้แห่งควา 
                       รัก -พระพุทธรูปหลิzงอิzง - สวนสนุกแฟนซีพาร์ค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที'พกั (3) 
หลงัจากนั Oนนําทา่นดนิทางสู ่พระราชวังไดโน้ย ซึ,งสร้างตามความเชื,อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั,งเศส เป็นผู้ออกแบบ
และควบคมุการก่อสร้าง ซึ,งจําลองแบบมาจากพระราชวงักู้กงหรือพระราชวงัต้องห้ามที,ยิ,งใหญ่ของกรุงปักกิ,งประเทศจีน 
และการก่อสร้างพระตําหนกัตา่งๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวงัทั Oงหมด ได้นําอิฐมาจากประเทศฝรั,งเศสโดยทางเรือ 
พระราชวงัไดโน้ย มีลกัษณะเป็นรูปสี,เหลี,ยมจตัรัุส ล้อมรอบด้วยคนํู Oา
ขนาดใหญ่ทั Oงสี,ด้าน (คล้ายกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) มีกําแพงอิฐ
ขนาดใหญ่ถงึ p ชั Oน กําแพงชั Oนนอกมีความยาวตลอดแนว XX กิโลเมตร 
หรือยาวด้านละ q.Z กิโลเมตร สงู r เมตร หนา q เมตร มี XX ประต ูมี qs 
ปอ้มปราการ มีเนื Oอที,ประมาณ Z ตารางกิโลเมตร และพระราชวงัแหง่นี Oใช้
เป็นที,ประทบัของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทกุพระองค์ ตั Oงแต่
จกัรพรรดยิาลอง องค์ที, X จนถงึจกัรกรพรรดเิบา่ได ๋ กษัตริย์องค์สดุท้าย 
องค์ที, Xp ซึ,งทรงสละอํานาจให้กบัรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดนิห์เดียม 
เมื,อปี พ.ศ. qstt (ตรงกบัสมยัรัชกาลที, t ของราชวงศ์จกัรี)  จากนั Oนนําทา่นเดนิางสู ่ ร้ายเยื,อไผ ่ ร้านขายสนิค้าพื Oนเมือง ซึ,ง
เป็นสนิค้าที,ทํามาจากไม้ไผ ่และเนสนิค้าโอทอ็ป ของเวียดนาม ที,จะให้ทา่นได้เลือกเป็นของใช้ของฝาก 

เที'ยง รับประทานอาหารเที'ยง ณ ภตัตาคาร เมนูซีฟู้ดเวียดนาม (s) (นําชมผลติภณัฑ์จากไขม่กุ) 
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หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นออกเดนิทางสู ่  บานานาฮลิส์ ซึ,งตั Oงอยูที่,เมืองดานงั (Da Nang) นําทา่นนั' งกระเช้าไฟฟ้า
ซันเวล์ิด บานาฮลิส์ (Sun World Bana Hills) ที,มีความสงูถงึ Z,tX[ เมตร โดยใช้เวลาประมาณ XZ นาที  เพื,อสมัผสั
อากาศเยน็ตลอดทั Oงปี  เป็นหนึ,งในสถานที,ทอ่งเที,ยวที,นิยมมากที,สดุของเวียดนาม โดยการก่อสร้างนั Oนได้รับแรงบนัดาลใจมา
จากหมูบ้่านของฝรั,งเศสในศตวรรษที, X{ ด้านบนของบานา่ฮิลส์มีทั Oงโรงแรม 
ร้านค้า ร้านอาหาร สปา บาร์ สวนสนกุ สวนดอกไม้สวยงาม  เรียกได้วา่เป็นเชน่
เมืองเมืองหนึ,งที,ตั Oงอยูบ่นเทือกเขา  นําทา่นชม สะพานมือยกัษ์(โกลเด้นบริดจ์) 
ซึ,งเป็นสะพานสเีหลอืงทองที,มีระยะทางยาว 150 เมตรและสงูจาก
ระดบันํ Oาทะเล 1,400 เมตร อยูก่ลางผืนป่าสเีขียวชอุม่ มีสว่นที,เป็น อุ้งมือหิน
ขนาดยกัษ์ ที,แบกรับสะพานสเีหลอืงทองนี Oเอาไว้ ซึ,งทําให้แตกตา่งจากสะพาน
อื,นทั,วไป บนสะพานยงัปลกูดอกไม้ยาวตลอดทาง เหมาะที,จะมาถ่ายภาพและ
พกัผอ่นหยอ่นใจ สดูอากาศสดชื,น และชมทิวทศัน์อนักว้างใหญ่ของเมืองดานงั
หลงัจากเก็บภาพความประทบัใจเรียบร้อยแล้ว พาทา่น ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั,งเศสที,
มีทั Oงดอกไม้ต้นไม้ มีมมุถ่ายรูปสวยๆ จากนนั Oนเดนิเลน่ในหมูบ้่านฝรั,งเศส เป็นหมูบ้่านสไตล์ฝรั,งเศสสมยัยคุกลางบนยอดเขา
ซึ,งมีทั Oงร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที,พกั โบสถ์ ร้านขายของที,ระลกึ เรียกได้วา่เป็นฝรั,งเศสยอ่มๆ ในเอเชียตะวนัออกเลย ชม 
พระพุทธรูปหลงิอึ�ง   องค์ใหญ่ของยอดเขาแหง่นี O  จากนั Oน นําทา่นสู ่สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (Fantasy Park) ให้ทา่น
ได้อิสระในการเที,ยวในสวนสนกุ  ซึ,งสวนสนกุแหง่นี Oนั Oนได้แรงบนัดาลมาจากนวนิยายเรื,อง Journey To The Center of the 
Earth และ Twenty Thousand under the Sea เครื,องเลน่สว่นใหญ่จะอยูใ่นร่ม ตั Oงแตเ่ครื,องเลน่หวาดเสยีวระทกึใจ จนถงึ
เครื,องสนกุสนานแบบเดก็ ๆ รวมทั Oงบ้านผีสงิ (ไมร่วมโซนหุน่ขี Oผึ Oงและเครื,องเลน่หยอดเหรียญ)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ'า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคาร บุฟเฟต์อาหารนานาชาต ิบนบานาฮลิส์ (�) 
                            จากนั Oน นําทา่นเข้าสูที่,พกั Mercure Danang French Village Bana Hills s*หรือเทียบเทา่ 

(หมายเหต:ุ ทา่นที,พกั p ทา่น/Xห้อง ทางห้องพกับน บานาฮิลส์ไมมี่ห้องพกัสาํหรับ p ทา่น/ ทา่นจะต้องพกัเดี,ยวบนบานา
ฮิลส์ X คืนมีคา่ใช้จา่ยเพิ,ม q,Z[[ บาท โดยคืนอื,นๆสามารถพกั pทา่น/Xห้องได้ตามปรกตโิดยไมมี่คา่ใช้จา่ยเพิ,มเตมิ) 

วันที'สาม นั' งกระเช้าลงเขา – หมู่บ้านแกะสลักหนิ – นั' งเรือกระด้งหมู่บ้านกั�มทาน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพานญี'ปุ่น   
                       บ้านโบราณ - เมืองดานัง – ถ่ายรูปสะพานมังกร – ถ่ายรูปสะพานคู่ รัก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที'พกั (6) 

จากนั Oนนําทา่นผา่นชม ภเูขาหนิอ่อน (Marble Mountains) และนําทา่นชม หมูบ้่านแกะสลกัหินออ่น ซึ,งเป็นที,มีแหลง่
วตัถดุบิเป็นหินออ่นเนื Oอดี และมีชา่งที,มีฝีมือในการแกะสลกัด้วยความชํานาญและประณีต ทําให้เป็นสนิค้าสง่ออก เพื,อ
จําหนา่ยไปทั,วโลก จากนั Oนทา่นเดนิมางสู ่ หมู่บ้านกั�มทาน หมูบ้่านเลก็ ๆ ที,ตั Oงอยูเ่มืองฮอยอนั ซึ,งเอกลกัษณ์เดน่ของ
หมูบ้่านนนี Oคือรอบๆ หมูบ้่านจะมีสวนมะพร้าวและมีแมนํ่ Oาล้อมรอบ และคนในหมูบ้่านจะประกอบอาชีพทําประมงเป็นหลกั 
แหลง่ทอ่งเที,ยวที,ในการมานั,งเรือกระด้งวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพื Oนเมืองระหวา่งการลอ่งเรือ หมาย
เหตุ:ค่าทปิสาํหรับคนพายเรือกระด้ง =>-@> บาท หรือความพงึพอใจ  
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เที'ยง รับประทานอาหารเที'ยง ณ ภตัตาคารอาหารพื Fนเมือง (�) 
หลงัจากนั Oนนําทา่นเดนิทางสูเ่มือง ฮอยอัน หรือ โหย่อาน เป็นเมืองขนาดเลก็ริมฝั,งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศ
เวียดนาม ตั Oงอยูใ่นเขตจงัหวดักวา๋งนาม มี ในอดีตเคยเป็นเมืองทา่ที,ใหญ่ที,สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  อาคารทรง
ซโินโปรตกีุส กบัการทาสเีหลอืงทกุอาคารในเมืองเก่าฮอยอนั เป็นหนึ,งเอกลกัษณ์ที,สาํคญัของเมือง  ในปี พ.ศ. qZsq องค์การ
ยเูนสโกได้ขึ Oนทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตผุลวา่เป็นตวัอยา่งของเมืองทา่ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ในสมยัคริสต์ศตวรรษที, XZ-X{ ที,มีการผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทั Oงของท้องถิ,นและของตา่งชาตไิว้ได้อยา่ง
มีเอกลกัษณ์ และอาคารตา่งๆภายในเมืองได้รับการอนรัุกษ์ให้อยูใ่นสภาพเดมิไว้ได้เป็นอยา่งดี  ให้ทา่นอิสระในการเดนิเลน่
พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจ ชม สะพานญี'ปุ่น ที,มีอายมุากกวา่ s[[ ปี มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสะพาน เป็น
ลกัษณะของหลงัคาโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี,ปุ่ น มีหลงัคามงุกระเบื Oองสเีหลอืงและสีเขียวเป็นคลื,นที,สลบักนัได้อยา่งสวยงาม
และลงตวั  จากนั Oนชม บ้านโบราณเลขที' ��� ซึ,งเป็นบ้านที,เก่าแก่และยงัคงมีความสมบรูณ์และยงัคงความสวยงามซึ,ง
นบัวา่สวยที,สดุในฮอยอนั ซึ,งมีอายมุากกวา่ �Z ปี เป็นลกัษณะบ้าน q ชั Oน ถกูจดัแตง่แบง่เป็นสดัสว่นตามการดํารงชีวติแบบ
ชาวจีนดั Oงเดมิ  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

จากนั Oนนําทา่นถ่ายรูป สะพานมังกร (Dragon 
Bridge) คือสะพานข้ามแมนํ่ Oาฮนั (Han River) ที,
ถกูออกแบบและสร้างในรูปร่างของมงักร ด้วย
ความยาว rrr เมตร และถนน r ชอ่งจราจร โดย
เปิดใช้เป็นครั Oงแรกวนัที, q{ มีนาคม พ.ศ. qZZr 
เพื,อฉลองครบรอบ pt ปีของอิสรภาพเมืองดานงั   
จากนั Oนนําทา่นถ่ายภาพ สะพานแห่งความรัก 

ดานงั (Love Bridge Da Nang) สะพานแหง่ความรักดานงัที,นิยมของหนุม่สาวคูรั่กที,จะมาซื Oอกญุแจใสคล้องใสส่ะพาน 
ตั Oงอยูริ่มแมนํ่ Oาหาน ซึ,งมีความกว้างใกล้เคียงกบัแมนํ่ Oาเจ้าพระยา ประดบัตกแตง่ด้วยเสารูปหวัใจ 

คํ'า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภตัตาคารอาหารพื Fนเมือง  พเิศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ � ตวั (�) 
จากนั Oน นําทา่นเข้าสูที่,พกั Luxtery Hotel 4* ,The Code 4* ,greenery 4*  หรือเทียบเทา่ 

วันที'สี'               วัดหลงิอีz - ชอ็ปปิFงตลาดฮาน – สนามบนิดานัง - สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที'พกั ({)        
หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นหลงัจากนั Oนนําทา่นสกัการะ  เจ้าแม่กวนอมิ องค์ใหญ่ ที,มีความสงูถงึ r� เมตรและมี
เส้นผา่ศนูย์กลางดอกบวัถงึ pZ เมตร ซึ,งเป็นสญัญาลกัษณ์ที,ตั Oงอยูริ่มฝั,ง ตามความเชื,อของชาวประมงเวียดนาม ในความเชื,อ
วา่ เจ้าแมก่วนอิมจะปกปอ้งคุ้มคลองให้ปลอดภยัเวลาเดนิทางออกทะเล  และเป็นวดัที,ได้รับความนิยมมาสกัการะและขอพร 
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นําทา่นซื Oอของที,ระลกึ ณ ตลาดฮาน ซึ,งเป็นแหลง่รวมสนิค้าที,เป็นที,นิยมของคนเวียดนามและตา่งชาต ิ และมีสนิค้าที,ระลกึ
เชน่   ชดุประจําชาต ิ ตะเกียบไม้ งานแกะสลกั ข้าวของเครื,องใช้ หมวกรองเท้า กาแฟ ให้ทา่นได้เลอืกซื Oอเป็นของฝากก่อน
กลบัประเทศไทย   
 
 
 
 
 

 
 
 
10.20  หลงัจากนั Oน นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตดิานงั  เพื,อตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
13.15 นําทา่นออกเดนิทางด้วย เที'ยวบนิที' VZ 961 จาก สนามบนินานาชาตดิานัง เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม สูส่นามบนิ

นานาชาตสุิวรรณภมู ิ ประเทศไทย  
14.55 สนามบนินานาชาตสุิวรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ  
              $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 
เงื%อนไขและราคา 

 

X ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศท้องถิ%น ท่านละ =,?@@ บาท /ท่าน (เกบ็ที%สนามบนิก่อนการเดนิทาง) หวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึ 

   พอใจ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ � ท่าน 

เดก็อายุตํ'ากว่า �� ปี  
พกักับผู้ใหญ่ � ท่าน 

พกัท่านเดี'ยว  
จ่ายเพิ'ม 

! - $ สิงหาคม ,! 13,999 13,999 4,000 

34 – 66 สิงหาคม ,! 13,999 13,999 4,000 

7 - , กันยายน ,! 13,999 13,999 4,000 

7<  กันยายน – 7 ตุลาคม ,! 13,999 13,999 4,000 

! - $ ตุลาคม ,! 13,999 13,999 4,000 

34 - 66 ตุลาคม ,! 13,999 13,999 4,000 
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      อตัรานี(ไม่รวม 

X ไม่รวมค่าทปิไกด์ท้องถิ7นและคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,500 บาท/     

      ท่าน  (ชําระที7สนามบินก่อนการเดนิทาง)  

X  ทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจ 

X ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

X ไม่รวมค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครืCองดืCมทีCสัCงพเิศษ , ค่า  

    โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั ,ค่าพาหนะต่างๆ 

     ทีCไม่ระบุอยูใ่นรายการ ,ค่านํMาหนกัเกินจากทางสายการบิน 

     กาํหนดเกินกวา่ 20 กิโลกรัมและมากกวา่ 1 ชิMน, ค่า 

     รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่า 

     กระเป๋าเดินทางทีCชาํรุดหรือของมีค่าทีCสูญหายในระหวา่ง  

      การเดินทาง เป็นตน้ 

X ไม่รวมค่าอาหารพิเศษทีCนอกเหนือจากทีCรายการทีCกาํหนด  

X ไม่รวมค่านํMามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีมีการปรับขึMน 

X ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้เวยีดนาม (หากมีการใชว้ซ่ีา 

     ภายในอนาคต) 

X ไม่รวมค่าตรวจ ATK (ก่อนบิน24 ชัCวโมง) ตอ้งมีใบรับรอง  

     แพทยเ์ป็นภาษาองักฤษ 

X ไม่รวมค่าใชจ่้ายอืCนใดทีCจะเกิดขึMนตามระเบียบการและมาตา 

     การของรัฐบาลตน้ทางและปลาย ในการเขา้-ออกประเทศ 

     นัMนๆทีCมีการเพิCมเติม (ไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร์) 

 

อตัรานี(รวม 

1. ค่าตัVวเครืCองบินไป-กลบั ชัMนประหยดั (ECONOMY 

CLASS) ตอ้งเดินทางเป็นหมู่คณะเท่านัMน ตามรายการทีC

ระบุ  (ไม่สามารถเลือกทีCนัCงได)้ 

2. ค่านํMาหนกักระเป๋าท่านละ 20 กก. / ถือขึMนเครืCอง 7 กก. 

3. ค่าภาษีสนามบินและค่านํMามนัเชืMอเพลิง และทางบริษทัอาจ
เกบ็เพิCมหากทางสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิCม 

ก่อนการเดินทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีCระบุหรือเทียบเท่า (2 ท่าน/1)

หอ้ง 

5. ค่าอาหารตามทีCระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีCท่องเทีCยวตามรายการ 
7. ค่ารถนาํเทีCยว พร้อมคนขบั ตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีC

ระบุ 

8. ค่าหวัหนา้ทวัร์นาํเทีCยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่านํMาดืCมวนัละ 1 ขวด 

10. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง
คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงืCอนไขใน

กรมธรรม)์ วงเงินรักษาพยาบาล 500,000 บาท/ครัM ง (ตาม

เงืCอนไขในกรมธรรม)์ 

11. ค่าประกนัสุขภาพครอบคลุมโควดิ (ตามเงืCอนไขใน

กรมธรรม)์ 

12. ค่าภาษีมูลค่าเพิCม 7 % 
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เงื'อนไขในการสาํรองที'นั' ง  (สาํคัญโปรอ่าน) 

 

-   มัดจาํท่านละ $,<<< บาท/ท่าน ภายหลงัจากสง่เอกสารการจอง ภายใน q วนั และ ชําระสว่นที,เหลอืภายใน qZ วนัก่อนการเดนิทาง   

     กรณีทา่นลกูค้าทําการจองน้อยกวา่ qZ วนั ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�เก็บเงินคา่ทวัร์เตม็จํานวน 
-    คา่บริการนี Oเป็นราคาสาํหรับผู้ เดนิทาง XZ ทา่น ขึ Oนไป ในแตล่ะคณะการเดนิทาง กรณีหากผู้ เดนิทางไมถ่งึตามที,กําหนด ทางบริษัทขอสงวน 
     สทิธิ�เลื,อนการเดนิทาง หรือเปลี,ยนแปลงราคาคา่บริการ เพื,อให้คณะเดนิทางได้ ตามความต้องการ 
-    โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี,ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทั Oงนี Oขึ Oนอยูก่บั     
      การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ที,ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยั 
      ของผู้ เดนิทางเป็นสาํคญัและไมส่ามารถเปลี,ยนเป็นเงินได้  การบริการของรถนําเที,ยวจะวิ,งตามเส้นทางที,ระบไุว้ในโปรแกรมเทา่นั Oน หากออก 
      นอกเส้นทางอาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ,มเตมิ  
ข้อควรทราบและเงื'อนไข และ รายละเอียดอื'นๆ        
1. ทวัร์นี Oเป็นทวัร์สาํหรับการทอ่งเที,ยวเทา่นั Oน        
2. ผู้จดัทําทวัร์นี Oเป็นทวัร์แบบเหมา จะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จา่ยตา่งๆได้ เนื,องจากเป็นรายการเหมาจา่ยกบัตวัแทน 

ตา่งๆ หากเกิดกรณีผู้ เดนิทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบนิในประเทศไทยหรือประเทศ
ตา่งๆ หรืออนัเนื,องมาจากการกระทําที,สอ่ไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศตา่งๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือ
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือการถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศตา่งๆ ในกรณีอื,นๆ 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการที,จะไมรั่บผิดชอบใดๆทั Oงสิ Oน ซึ,งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การ
ลา่ช้าจากสายการบนิ ,การยกเลกิเที,ยวบนิ ,ภยัธรรมชาติ ,การนําสิ,งของผิดกฎหมาย 
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4.  ทางบริษัทฯไมรั่บผิดชอบใดๆทั Oงสิ Oน กรณีสิ,งของสญูหาย อนัเนื,องจากความประมาทของผู้ เดนิทาง ,การโจรกรรม และอบุตัเิหตอุนัเกิด
จากความประมาทของผู้ เดนิทาง 

.5. โปรแกรมนี Oเป็นเพียงโปรแกรมที,เป็นข้อเสนอ ทา่นจะต้องได้รับการยืนยนัจากทางบริษัทฯอีกครั Oงหนึ,ง หลงัจากทางบริษัทได้ทําการ
สาํรองโรงแรมและห้องพกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจดัให้ในระดบัใกล้เคียงกนั หรืออาจจะปรับเปลี,ยนจากตามที,
ระบไุว้ในโปรแกรม 

6.  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี,ยนแปลงได้ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทั Oงนี Oขึ Oนอยูก่บั การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที,ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้
เดนิทางเป็นสาํคญัและไมส่ามารถเปลี,ยนเป็นเงินได้ 

7.  กรุณา อยา่ขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที,ไมเ่กี,ยวข้องลงในหนงัสอืเดนิทาง หากทางสายการบนิไมอ่นญุาตให้ เช็คอิน หรือตํารวจ 
              ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั Oนๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบทกุกรณี คณะเดนิทางของทวัร์นี Oสงวนสทิธิ�สาํหรับผู้   
              เดนิทางที,ถือหนงัสือเดนิทางธรรมดา ปกสนํี Oาตาล/เสเีลอืดหมเูทา่นั Oน กรณีทา่นถือหนงัสอืเดนิทางข้าราชการ ปกนํ Oาเงิน หรือ หนงัสอื 
              ทางการทตู ปกสแีดง ต้องเดนิทางไปกบัคณะทวัร์เพื,อการทอ่งเที,ยว โดยที,ไมมี่จดหมายเชิญ หรือเอกสารการยืนยนัการใช้หนงัสอื 
              เดนิทางเลม่พิเศษอื,นๆ หากไมผ่า่นการอนมุตักิารเดนิทางกบัทางสายการบนิ ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทั Oงประเทศต้นทางขาออกและ 
              ปลายทางขาเข้า ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสทิธิ�ไมรั่บผิดชอบความผิดพลาด สว่นใดสว่นหนึ,งที,เกิดขึ Oนกบัการใช้หนงัสือ 
              เดนิทางพิเศษ ผิดวตัถปุระสงค์  
8. มคัคเุทศก์ พนกังานหรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่สทิธิ�ในการให้คําสญัญาใดๆทั Oงสิ Oนแทนผู้จดัทํา  
9. ในกรณีที,ลกูค้าต้องออกตัVวโดยสารภายในประเทศกรุณาเผื,อเวลาอยา่งน้อ s-Z ชั,วโมง เนื,องจากทางสายการบนิอาจมีการเปลี,ยนแปลง

เวลา หากเกิดการผิดพลาด ทางบริษัทฯ จะไมข่อรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั Oงสิ Oน 
X[.          หากทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ถือวา่ทา่นตกลงยอมรับในเงื,อนไขและข้อตกลงตา่งๆทั Oงหมด 
การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที,ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สงูอายทีุ,มี
โรคประจําตวั หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที,ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื,องจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั Oงหมด 
ข้อความซึ'งถอืเป็นสาระสาํหรับท่านที'ร่วมเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันําสมัมนา และการเดนิทางที,มีความชํานาญ โดยจดัหาโรงแรมที,พกั อาหาร ยานพาหนะและสถานที,ทอ่งเที,ยว
พร้อมทั Oงการสมัมนา ดงูานเพื,อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั Oงนี Oทางบริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบในอบุตัเิหตหุรือ
ความเสียหายที,เกิดจากโรงแรมที,พกั ยานพาหนะ, อนัเนื,องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การ
จลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความลา่ช้าของเที,ยวบนิ, สายการเดนิเรือ
, รถไฟ, พาหนะท้องถิ,น, ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซา่จากกงสลุและ/หรือสว่นงานที,เกี,ยวข้องกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผู้ มีอํานาจทํา
การแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าต้องแสดงเหตผุล เนื,องจากเป็นสทิธิพิเศษทางการทตู) ซึ,งอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที,ยวทั Oงในหรือตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงื,อนไขที,บริษัทฯ ที,รับประกนัใน
กรณีที,ผู้ ร่วมเดนิทางถกูปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที,ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศ 
เนื,องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผู้ เดนิทางไมป่ฏิบตัติามกฎระเบียบด้านการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื Oนที,มีการปลอมแปลงเอกสาร
เพื,อการเดนิทาง รวมถงึมีสิ,งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมค่ืนคา่ใช้จา่ยใดๆ รายละเอียดด้านการเดนิทาง อาจมีการเปลี,ยนแปลงได้ตามความ
จําเป็น หรือเพื,อความเหมาะสมทั Oงปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทั Oงนี Oการขอสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษัทจะยดึถือและคํานงึถงึผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผู้ มีเกียรต ิที,ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 


