
 

 
  



 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิดานงั (เวยีดนาม) – สะพานแหง่ความรกั – สะพานมงักร – ววิแมน่ า้หา่น  

 

12.00 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขอออก ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคาเตอร ์2 สายการ

บนิ ไทย แอรเ์อเชยี มีเจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
15.10 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเที่ยวบนิที่ FD638 
 

* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 40 นาท ีสาบการบนิไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดมืบนเครือ่ง * 

 
17.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดานงั เป็นเมอืง

ใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง
ของเวยีดนาม  

 

น าท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถู่กประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ใหท้่านไดเ้ห็นววิของ
สะพานมังกรแบบเต็มๆ  

 

 
 



 
น าท่านชม สะพานมงักร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย

งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มี

รูปป้ันที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร์ ท่ามกลางวิวของ แม่น า้ห่าน  (วันเสาร์-อาทติย์เวลา 3 ทุ่ม 
โดยประมาณมังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที่ และงดแสดงในชว่งที่มฝีน หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านตอ้งการชมโชวพ์่นไฟของ
สะพานมังกรในชว่งเวลาดังกล่าว ซ ึง่เป็นเวลานอกเหนือจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร ์ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางไดจ้ากไกด์
และหัวหนา้ทัวร ์เพือ่เดนิทางโดยตัวทา่นเอง ) 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

พกัที ่ GRAND JEEP HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  
 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– พระราชวงัเว ้– น ัง่รถสามลอ้ – เมอืงฮอยอนั – อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิฮอยอนั  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นสู ่วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้หมายถงึชาตภิพตา่ง  ๆของพระพุทธเจา้ มรีูปป้ันเทพเจา้ 6 องค์
คอยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี้ ภายในเจดยีม์พีระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์ิม่เอบิกับพระพุทธอกีสามองคอ์ยู่ในตูก้ระจกจากนัน้นพท่าน

เดนิทางสูเ่ขาบานาฮลิส ์ระหวา่งทางน าทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืง OTOP จากวสัดเุยือ่ไผ ่และรา้นไขม่กุ 
 



 

 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีร่ับรองเชือ้พระวงศร์ะดับสงูและนักการทตูตา่งประเทศ สถานที่

จัดงานฉลองส าคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยน ้ามันครั่งสแีดงและลวดลายสทีอง         มตี าหนัก

หลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน และยังเป็นที่ท าการของระบบราชวงศส์ุดทา้ยของประเทศเวยีดนาม คือ
ราชวงศเ์หงยีน มกีษัตยิ ์13 องคท์ีไ่ดข้ ึน้ครองราชย ์นับตัง้แตปี่ ค.ศ.1802-1945  

 



 

 
น าทา่น น ัง่รถซโิคล ่ชมเมอืงเว ้ซึง่รถซโิคลน่ี้เป็นอกีหนึง่สญัญาลักของการมาเยือ่นประเทศเวยีดนาม ใหท้า่นไดช้มบรเิวณโดยรอบของ
เมอืงเวอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรืองมากในชือ่ไฟโฟฮอยอัน
เป็นศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือ่ฮอยอันไดร้ับความเสยีหายจากการ

สูร้บและแม่น ้าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มืองดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนที่สวยงาม 



 
สรา้งดว้ยไมม้ีประตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทุนท าโครงการบูรณะ เพื่อ

ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์อง 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
พกัที ่ PHO HOI HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
จากนัน้อสิระท่าน ถนนคนเดนิฮอยอนั ชมเมอืงฮอยอันเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศเมอืงเกา่ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยโคมไฟหลากสี

สวยงาม ม่านสามารถเดนิเล่น หรือเล่นเลือกซือ้สิน้คา้ทอ้งถิน่อทโิคมไฟของประดับตกแต่งบา้น เสื้อผา้ กระเป๋า สามารถ

เดนิทางไดด้ว้ยตัวทา่นเอง สามารถสอบถามการเดนิทางไดจ้ากหัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถิน่ 
 

วนัทีส่าม ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – ศาลเจา้โบราณ – บา้นเลขที ่101 – น ัง่

กระเชา้ไฟฟ้า – เขาบานาฮลิส ์– สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ – สวนดอกไม ้– สะพานมอื – โรงเก็บไวน ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่าน ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดีตช่วงสงคราม

หมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนที่หมู่บา้นแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม

วัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี้  
 



 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ที่สรา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลังคามุง

กระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง  
 



 

 
 

น าท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่ของเมอืงฮอยอัน สีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญี่ปุ่ น กับชาวจีน 

บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน  
 

น าท่านเดินทางสู่ บา้นเลขที ่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็น
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็น

ที่เก็บสนิคา้ ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชือ่มต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิ

ชมเมอืงก็จะรูส้กึว่าเมืองนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึง่ไดร้ับการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกันอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล 
และรา้นคา้ตา่งๆ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู ่เขาบานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์

เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม 
ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอั์นเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอด

ววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตก
ของดานัง ซึง่การท่องเที่ยวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมือ่

สมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่
พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17-20 องศาเซลเซยีสหรอืในตอนเชา้

อาจจะต ่ากว่านัน้ 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซึง่มีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 

ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก  
 



 

 
 

 
รวมค่าเขา้ ค่ากระเชา้ไฟฟ้า และค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ราคาค่าเขา้ 100,000.- ดอง 
 

 

 
 

 เครื่องเล่นที่ก าลังเป็นที่ยอดฮติส าหรับท่านที่ชืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครือ่งเล่นจะมเีนื้อ

เรื่องที่แตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมีที่น่ังคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืน



 
ใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขีม่า้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ที่ใหค้วามสมจรงิแบบครบรส ที่นี่ถือเป็น

อกีทางเลอืกที่จะท าใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลีย่นไป 

 
 

น าท่านชม สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีอง

ทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนงึทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอย่าง
มาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 

 



 

 

 
 
หลังจากนัน้น าท่านชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม ้

หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่มว่า่ท่านจะอยูม่มุไหนของสวนก็สามารถ
ถา่ยรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรูปพรอ้มกับสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

 



 

 
 
น าทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ลัีกษณะคลา้ยถ ้าทีถู่กสรา้งขึน้มา ตัง้อยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นี้จะถูกจัด

ออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 

 
  

 

 



 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บนบานา ฮลิส ์พเิศษ เมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

 
พกัที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 
 กรณี Room Type ของหอ้งพักที่ท่านตอ้งการเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหอ้งพักที่ว่างใหแ้ก่ท่านแทน โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ เนื่องจากทางโรงแรมบนเขาจะแจง้คอนเฟิรม์รูปแบบหอ้งใหท้างคณะทราบในวันเช็คอนิ 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั – วดัหลนิอึง๋ – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มี
ท าเลทีตั่ง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วย

ปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิ

ออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  
 



 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซฟู้ีด 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ร ิมแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหนา้ตลาดมี
ประตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญงิสวยงาม มทัีง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้

ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

ณ ตลาดฮานแหง่นี้มขีองฝากใหท้่านเลอืกซือ้มากมายไมว่่าจะเป็นขนม เสือ้ผา้ชดุชดุ
อ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขีช้ะมด และทีเ่ป็นของฝากที่ข ึน้ชือ่ส าหรับการมาเวยีดนาม

คงหนีไม่พน้กาแฟ ซึง่เป็นของฝากที่หากมาเวียดนามแลว้ไม่ซือ้คงจะไมไดนั้้นคือกาแฟ 
อาท ิG7 Coffee ,Legend Coffee 

 
ไดว้ลาอันสมควรเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD639 

19.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย
การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

09 – 12 เมษายน 2563 14,999 4,500 10,999 

10 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 4,500 12,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

18,999 4,500 14,999 

12 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

18,999 4,500 14,999 

13 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

17,999 4,500 13,999 

 

เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบัราคา 3,900 บาท/ทา่น 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นประเภทหอ้งพกับนบานา่ฮลิส ์ในกรณีหอ้งพกัเต็ม 

พกัเดีย่วเฉพาะบานาฮลิสห์อ้งละ 3,000 บาท 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัร ์
ทกุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทาง

บรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  



 
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่

ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิาร
เดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็น

วันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที่ยว

หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ
ที่มีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนด

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทางและ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา 
ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสาย

การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจ

ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่กระเป๋าตดิตัว

ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

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

 


