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นําท่านชม สะพานมงักรอกีหนึงทเีทยีวแห่งใหม่ สะพานทมีทีมีคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย
งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชอืมตอ่สองฟากฝังของแมนํ่าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมอื 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนอืง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซงึสะพานมังกรแหง่นเีป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง 
ซงึมรีปูปันทมีหีวัเป็นมังกรและหางเป็นปลา พน่นํา คลา้ยๆสงิคโปร ์(วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ โดยประมาณมังกรจะพน่นํา และ
พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท ีและงดแสดงในชว่งทมีฝีน หมายเหต ุ: ในกรณีททีา่นตอ้งการชมโชวพ์น่ไฟของสะพานมังกรในชว่งเวลาดังกลา่ว 
ซงึเป็นเวลานอกเหนอืจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร ์ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางไดจ้ากไกดแ์ละหัวหนา้ทัวร ์เพอืเดนิทาง
โดยตวัทา่นเอง ) 
 

 
 
นําท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทถีูกประดับตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหง่นีใหท้่านไดเ้ห็นววิ
ของสะพานมังกรแบบเต็มๆ และทา่นจะไดช้มววิของแมนํ่าฮนั ทมีกีารสรา้งคลา้ยอา่วมารทิปีระเทศสงิคโปร ์
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพเิศษ เมนซูฟีู๊ ด และกุง้มงักร(1) 
 
พกัท ี ADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทสีอง เมอืงดานงั – เมอืงเว ้– นงัสามลอ้ซโิคล ่– พระราชวงัเว ้– วดัเทยีนมู ่– ลอ่งเรอืแมนํ่าหอม – ถนนคนเดนิฮอยอนั
(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 
นําท่าน นงัรถสามลอ้ซโิคล ่ซงึรถซโิคล่นีเป็นอกีหนงึสัญญาลักของการมาเยอืนประเทศเวยีดนาม ใหท้่านไดช้มบรเิวณโดยรอง
ของพระราชวงัอยา่งเพลดิเพลนิ  
 

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทสีรา้งขนึในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทรัีบรองเชอืพระวงศร์ะดับสงูและนักการทูตต่างประเทศ 
สถานทจัีดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยนํามันครังสแีดงและลวดลายสทีอง มี
ตําหนักหลายหลงั อทุยาน วดั ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 

 



 
 
นําทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลยีม 7 ชนั แตล่ะชนัหมายถงึชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ มรีูปปันเทพเจา้ 6 องค์
คอยปกป้องเจดยีแ์หง่น ีภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์มิเอบิกบัพระพทุธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 
 

 
 



หลงัอาหารคํานําทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมนํ่าหอม แหลง่กําเนดิของแมนํ่าหอมมาจากบรเิวณตน้นําทอีดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทสีง่
กลนิหอม เป็นแมนํ่าสายสนั  ๆบนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีนืบา้น และนักรอ้งชาวเวยีดนามทจีะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่น
ไดส้นุกสนาน  
 

 
 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั ตังอยู่บนฝังแม่นําทูโบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทเีจรญิรุ่งเรอืงมากในชอื
ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมอืฮอยอันไดรั้บ
ความเสยีหายจากการสูร้บและแม่นําตนืเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขนึทเีมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มี
สภาพบา้นเรอืนทสีวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิรมิให ้
ทนุทําโครงการบรูณะ เพอืปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทลํีาคา่ 
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นําท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกมัทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํา ในอดตีชว่งสงคราม
หมู่บา้นแหง่นเีคยเป็นทพัีกอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทหีมู่บา้นแหง่นีคอืประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่น ี
 
นําทา่นชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นรา้นขายของฝากเชน่ หนิออ่น หยก เสอืผา้ กระเป๋า ของทรีะลกึ โดยสนิคา้ทมีี
ชอืเสยีงอยา่งมากก็คอืสนิคา้จากการแกะสลกัหนิออ่น 
 

 



 
นําทา่นนงักระเชา้ไฟฟ้าสู ่บานาฮลิล ์ดมืดําไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็น
กระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุค๊เมอืวันท ี9 มนีาคม 
ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้นืชมกบัสดุ
ยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ทาง
ตะวันตกของดานัง ซงึการท่องเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาว
ฝรังเศสเมือสมัยทีฝรังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขนึไปบนภูเขา สรา้งทีพัก สงิอํานวยความสะดวก
ต่างๆ เพอืใชเ้ป็นทพัีกผ่อน เนืองจากทนีีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมเิฉลยีทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีส
หรอืในตอนเชา้อาจจะตํากว่านัน 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารบนบานา ฮลิส ์พเิศษ เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต(ิ7) 
 
พกัท ี MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 
 กรณี Typeของหอ้งพักททีา่นตอ้งการเต็ม ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลง Typeหอ้งพักทวีา่งใหแ้กท่า่น 
 

 



 
 
วนัทสี ี บานาฮลิส ์– สะพานมอืโกลดเ์ดน้บรดิจ ์– สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – โรงเก็บไวน ์– สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ – 

ชอ้ปปิงตลาดฮาน– สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ(B/L/-) 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

นําทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGEแหลง่ทอ่งเทยีวใหมล่า่สดุซงึอยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีอง
ทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตังอยู่ในตําแหน่งทโีดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทยีวนงึทไีดรั้บความนยิมเป็น
อย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอมิหลังจากนันนําท่าน
เดนิทางกลบัสูเ่มอืงดานังดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดมิ 
 

 



 
 

หลังจากนันนําทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกัหรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รังเศส ทมีดีอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทแีสนเย็นสบาย ทไีม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็
สามารถถา่ยรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมากใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรปูพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศทสีดุแสนจะโรแมนตกิ 
 

 
 
นําทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์มีลีกัษณะคลา้ยถําทถีกูสรา้งขนึมา ตงัอยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นจีะถกู
จัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานทเีก็บไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรปูแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 
 
 
 



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ ซงึมเีครอืงเลน่หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 
ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครอืงเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก 
 

 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครอืงเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยา่ง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขผีงึ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 
 
 เครอืงเล่นทกํีาลังเป็นทยีอดฮติสําหรับท่านทชีนืชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5Dโดยแต่ละหอ้งของเครอืงเล่นจะมเีนือ

เรืองทีแตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีีนังคลา้ยอานมา้พรอ้ม
กับปืนใหก้ับท่าน ประนงึว่าท่านกําลังขมีา้อยู่ และไล่ล่าศัตรูสัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ทใีหค้วามสมจรงิแบบครบรส 
ทนีีถอืเป็นอกีทางเลอืกทจีะทําใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลยีนไป 

 

 
  
 เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพอืมทอ้งไสป้ันป่วนไปกับเครอืงเล่นยกัษต์กตกึ เครอืงเล่นทสีงูทสีดุในเครอืงเล่นทังหมด 

เครอืงจะคอ่ยๆพาคณุขนึไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหวา่งทางก็ปลอ่ยใหช้มววิเพลนิๆบนนัน เมอืท่านนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใด
นันก็จะปลอ่ยทา่นดงิพสธุาสูพ่นืดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคมุททํีาใหค้ณุแทบลมืหายใจ 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

 
นําท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิองึ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่ยนืโดดเดน่สงูทสีดุในเวยีดนาม 
ซงึมทํีาเลทตีงัด ีหนัหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตังอยูบ่นฐานดอกบัวสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพร
ใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิองึมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 
องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลกัทมีเีอกลกัษณ์ทา่ทางทถีา่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์งึแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
 



 

15.20
 
17.00
 

**

 
นําท่า
สวยง
และเรี
สอรต์
ภาพค
 
นําท่า
ประติ
เสอืผา้

ชดุชดุ
เวยีดน
คอืกา
 
เดนิท

0 เหนิฟ้
(สาย

0 เดนิท

* หากทา่นทตี

านเดนิทางสู ่ห
าม ชายหาดนี
รยีกหาดนีวา่ห
หรูผุดขนึหลา

ความประทับใจ

านเดนิทางสู่ ต
มากรรมรมิแม
า้ตา่งๆ ใหท้า่น

ณ ตลาดฮา
ดอา่วหญา่ย เม็
นามคงหนไีมพ่
แฟ อาท ิG7 C

างเขา้สู ่ทา่อา
ฟาสูก่รงุเทพฯ โ

การบนิเวยีด
างถงึ ทา่อาก

********

ตอ้งออกตวัภ
เนอืงจากสา

หาดหมเีคว เป
นีไดรั้บความส
หาดไชน่า หลัง
ายแหง่ ซงึรมิห
จ 

ตลาดฮาน ต
ม่นําเป็นรูปปัน
นไดเ้ลอืกซอืเป็

นแห่งนีมขีอง
ม็ดบัวอบแหง่ก
พน้กาแฟ ซงึเป็
Coffee ,Lege

ากาศยานดา
โดยสายการบิ
นามแอรไ์ลน์

กาศยานสวุรร

***********

ภายใน (เครอื
ายการบนิอาจ

ป็นหาดทมีชีอื
สนใจไปทัวโล
งจากสงคราม
หาดก็จะมเีรอืก

ลาดของเมอืง
หญงิสวยงาม
ป็นของฝาก 

ฝากใหท้่านเลื
กาแฟขชีะมด 
ป็นของฝากทหี
end Coffee 

นงั 
น ไทย เวยีดน

นม์บีรกิารอาห
รณภมู ิกรงุเท

***********

องบนิ ,รถทวัร
จมกีารปรบัเป

อเสยีงทสีดุใน
กในชว่งสงคร
สนิสดุลง ชาย

กระดง้ของชาว

งดานัง ตังอยู่ร ิ
ม มทีังของสด

ลอืกซอืมากม
และทเีป็นของ
หากมาเวยีดน

นามแอรไ์ลนเ์ที
หาร และเครอื
พฯโดยสวสัดภิ

**********

 
ร ์,รถไฟ) กรุ
ปลยีนไฟลท์ห

เมอืงดานัง เนื
รามเวยีดนาม 
ยหาดนีก็เป็นที
วบา้นททํีาประ

รมิแม่นําฮาน 
ของแหง้ พวก

ายไม่ว่าจะเป็
งฝากทขีนึชอื

นามแลว้ไมซ่อืค

ทยีวบนิทVีN 62
องดมืบนเครอื
ภาพ….พรอ้มค

**********

ณาสอบถาม
หรอื เวลาบนิ 

นืองจากมหีาด
เมอืทหารอเม

ทนียิมในหมู่คน
ะมงแถวๆนลีอย

ไม่ไกลจากส
กปลาหมกึแห ้

นขนม เสอืผา้
สําหรับการมา
คงจะไมไดนั้น

27 
อง) 
ความประทับใจ

**********

ทเีจา้หนา้ทที
โดยไมไ่ดแ้จ

ดทรายขาวทอ
มรกิันใชเ้ป็นพื
นทอ้งถนิและ
ยลําอยู ่อสิระใ

ะพานขา้มแม่น
หง้ปรุงรส กุง้แ

า
า
น

จ 

******** 

ทกุครงักอ่นทํ
จง้ใหท้ราบลว่

ดยาวและนําท
พนืทพัีกผ่อนห
นักท่องเทยีว 
ใหท้่านไดถ้า่ย

นํา ดา้นหนา้ต
แหง้ และของท

ําการออกตวั
วงหนา้ ** 

 

ทะเลใส
ย่อนใจ 
และมรีี

ยรูปเก็บ

ตลาดมี
ทรีะลกึ 

 

ว



อตัราคา่บรกิาร 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั
เครอืงบนิ 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 12,999 4,500 9,999 

02 – 05 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

03 – 06 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

10 – 13 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

15 – 18 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

16 – 19 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

17 – 20 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

21 – 24 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

22 – 25 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

24 – 27 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

27 – 30 พฤศจกิายน 2562 11,999 4,500 8,999 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 12,999 4,500 9,999 

01 – 04 ธนัวาคม 2562 12,999 4,500 9,999 

04 – 07 ธนัวาคม 2562 
(วนัพอ่) 13,999 4,500 10,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

19 – 22 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 



20 – 23 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

21 – 24 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

25 – 28 ธนัวาคม 2562 
(วนัครสิตม์าส) 13,999 4,500 10,999 

26 – 29 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 17,999 6,000 15,999  

 

02 – 05 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

03 – 06 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

04 – 07 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

05 – 08 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,999 

09 – 12 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

10 – 13 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

11 – 14 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

12 – 15 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,999 

16 – 19 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

17 – 20 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

18 – 21 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

19 – 22 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,999 

02 – 05 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 4,500 9,999 

06 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 14,999 4,500 11,999 

07 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 15,999 4,500 12,999 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 15,999 4,500 12,999 



09 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 14,999 4,500 11,999 

13 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,999 

14 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,500 11,999 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,999 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 4,500 9,999 

20 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,999 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,999 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,999 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 4,500 9,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 13,999 4,500 10,999 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 13,999 4,500 10,999 

01 – 04 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

06 – 09 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

07 – 10 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

08 – 11 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

12 – 15 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

13 – 16 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

14 – 17 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

15 – 18 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

19 – 22 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

21 – 24 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 



ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

22 – 25 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 4,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 
 
 
 
 
 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมดเนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที

เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซี

ไมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 



2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การ

สํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 
3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทกุชนิไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4.หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


