
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั –เมอืงดานงั – ประเทศเวยีดนาม –เมอืงเว ้– พระราชวงัเว ้– นงัรถซโิคล่ – 
ลอ่งเรอืมงักรแมนํ่าหอม 

 
08.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 แถว F เคาเตอรส์ายการ

บนิบางกอกแอรเ์วยโ์ดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอนรับและอํานวยความสะดวก 
ทกุทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณชนั 3 ของสายการบนิ
สวุรรณภมู ิกอ่นเวลา BOADING TIME 

 
10.55 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเทยีวบนิทPีG947 
12.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผา่นขนัตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดานงั

เป็นเมอืงใหญอ่ันดับสขีองเวยีดนามซงึเตบิโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญซงึตังอยู่ระหวา่งชายฝังทะเลและทรีาบ
สงูตอนกลางของเวยีดนาม  

 
* ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชวัโมง 40 นาท ีสายการบนิมอีาหารและเครอืงดมืบรกิารบนเครอืง* 

 
เทยีง บรกิารอาหารวา่งบนรถขนมปงัฝรงัเศสสไตลเ์วยีดนาม BANHMY 
 

นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทสีรา้งขนึในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทรัีบรองเชอืพระวงศร์ะดับสงูและนักการทูตต่างประเทศ 
สถานทจัีดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยนํามันครังสแีดงและลวดลายสทีอง มี
ตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีนและยังเป็นททํีาการของระบบราชวงศส์ุดทา้ยของประเทศ
เวยีดนาม คอืราชวงศเ์หงยีน มกีษัตยิ ์13 องคท์ไีดข้นึครองราชย ์นับตงัแตปี่ ค.ศ.1802-1945  
 



 
 
 นําทา่น นงัรถซโิคล ่ชมเมอืงเว ้ซงึรถซโิคลน่เีป็นอกีหนงึสญัญาลกัของการมาเยอืนประเทศเวยีดนาม ใหท้า่นไดช้มบรเิวณโดยรอบ

ของเมอืงเวอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 
 

 
 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 

หลงัอาหารคํานําทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมนํ่าหอม แหลง่กําเนดิของแมนํ่าหอมมาจากบรเิวณตน้นําทอีดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทสีง่
กลนิหอม เป็นแมนํ่าสายสนั  ๆบนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีนืบา้น และนักรอ้งชาวเวยีดนามทจีะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่น
ไดส้นุกสนาน หมายเหต ุ: กรณีทไีมส่ามรถลอ่งเรอืได ้ขอสงวนสทิธเิปลยีนการแสดงดนตรใีนภตัตาคารแทน 



 
พกัท ี CENTURY HOTEL / HUONG GIANG HOTELหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 
วนัทสีอง เมอืงเว ้– วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่– นงักระเชา้ไฟฟ้า – บานาฮลิส ์– สะพานมอืยกัษ ์Golden Bridge– สวนดอกไมแ้หง่ความ

รกั – โรงเก็บไวน ์
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นสู ่วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลยีม 7 ชนั แตล่ะชนัหมายถงึชาตภิพตา่ง  ๆของพระพทุธเจา้ มรีูปปันเทพเจา้ 6 
องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่น ีภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์มิเอบิกบัพระพทุธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจกจากนันนพ
ทา่นเดนิทางสูเ่ขาบานาฮลิส ์ระหวา่งทางนําทา่นชมสนิคา้พนืเมอืง OTOP จากวสัดเุยอืไผ ่และไขม่กุ 
 



 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
นําทา่นนงักระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาบานาฮลิสด์มืดําไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-
ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุค๊เมอืวันท ี9 
มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้นื
ชมกับสุดยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ 
ตังอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซงึการท่องเทียวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูก
คน้พบโดยชาวฝรังเศสเมอืสมัยทฝีรังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขนึไปบนภูเขา สรา้งทพีัก สงิอํานวย
ความสะดวกต่างๆ เพือใชเ้ป็นทีพักผ่อน เนืองจากทีนีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมเิฉลยีทังปี ประมาณ 17 
องศาเซลเซยีสเท่านัน บรเิวณลานกวางเมอืท่านเดนิทางขน้มาถงึ บาน่าฮลิส ์แห่งนีท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่
ทตีกแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล หรอืเมอืมเีทศกาลต่างๆ  

 



 
 

นําทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGEแหลง่ทอ่งเทยีวใหมล่า่สดุซงึอยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีอง
ทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตังอยู่ในตําแหน่งทโีดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทยีวนงึทไีดรั้บความนยิมเป็น
อยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอมิ 
 

 



นําท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทมีลีักษณะคลา้ยถําทถีูกสรา้งขนึมา ตังอยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นีจะ
ถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทเีก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลาย
สไตล ์ 
 

 
 

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

 

 



 
 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารบนบานา่ฮลิสพ์เิศษ...เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
 
พกัท ี MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL  
 
วนัทสีาม บานาฮลิส ์– สวนสนกุแฟนตาซ ีพารค์ – ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกมัทาน – เมอืงฮอยอนั – เมอืงโบราณฮอยอนั – 

ศาลเจา้โบราณกวา้งตุง้ – สะพานญปีุ่ น – บา้นโบราณ –หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น– เมอืงดานงั 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

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 

 

 
  
  
 



 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

นําท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกมัทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแมนํ่า ในอดตีชว่งสงคราม
หมูบ่า้นแหง่นีเคยเป็นทพัีกอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทหีมูบ่า้นแหง่นีคอืประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้ม
วฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่น ี 
 

 



 
 
เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตังอยูบ่นฝังแม่นําทูโบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ทเีจรญิรุ่งเรอืงมากในชอืไฟโฟฮอย
อันเป็นศนูยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกับตะวันตก ตอ่มาเมอืฮอยอันไดรั้บความเสยีหาย
จากการสูร้บและแมนํ่าตนืเขนิ เมอืงทา่จงึไปสรา้งขนึทเีมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืน
ทสีวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิรมิให ้ทนุทําโครงการ
บรูณะ เพอืปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์อง 
 
นําท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทเีกา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สเีหลยีมจัตรัุส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาว
จนี บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟุกเกยีนทมีแีซ่
เดยีวกนั  
 
นําท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขท ี101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนงึ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนงึ เป็น
สถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลัง
เป็นทเีก็บสนิคา้ ภายในเป็นทอียูอ่าศัย มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมตอ่สว่นทพัีกอาศัยหลายสว่น รูปแบบ
ของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนันอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยูใ่นบา้นโบราณ 
ยงิเดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีมเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึ
ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอย่างน่าตนืตาทังบา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้น
ประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 
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ารอาหารคาํ ณ

RRY HOTEL 

ทางสูต่ัวเมอืง
และเหลอืงเป็น

นแกะสลกัหนิ
คอืสนิคา้จากก

ดเมอืมาเวยีดน
ๆของเวยีดนาม
ดูแลว้อาจจะไ
หนา้ตาของมั
นทตีังอยู่ขา้งท
ว ตอ้งบอกเลย
องพิซซ่าจะเ

น โรยหนา้ดว้ย
ทา่นทชีอบชสีก

ณ ภตัตาคาร พิ

/ GRAND J

โบราณฮอยอั
นลอนคลนื ตรง

นออ่นเป็นรา้น
การแกะสลกัหิ

นาม ในการมา
มท่านจะไดพ้
ไมไดค้ลา้ยกั
มัน แต่หากพบ
ทางดว้ยรูปลัก
ยว่าท่านไม่คว
เป็นแผ่นแป้ง
ยเครอืงต่างๆใ
ก็สามารถใสล่

พเิศษ...เมนซูี

EEP HOTEL

ัน นําท่านชม 
งกลางสะพาน

นขายของฝาก
หนิออ่น 

าฮอยอัน
บกับพซิ
ับพิชซ่า
บเห็นรถ
ษณ์และ
วรพลาด
งหนาๆที
ใสไ่ข ่ไส ้
งไปเพมิ

ซฟีู๊ ดและเมนกู

L / ADINA H

สะพานญปีุ่ น
มเีจดยีท์รง 

เชน่ หนิอ่อน 

กุง้มงักร 

HOTELหรอืระ

น ทสีรา้งโดยช

หยก เสอืผา้ ก

ะดบัเทยีบเทา่

ชาวญปีุ่ น เป็น

กระเป๋า ของที

า 

นรูปทรงโคง้ มี

ทรีะลกึ โดยสนิ

 

หลังคา

นคา้ทมีี



วนัทสี ี เมอืงดานงั – สะพานแห่งความรกั – สะพานมงักร – วดัหลนิองึ – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ – ประเทศไทย 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทถีูกประดับตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหง่นีใหท้่านไดเ้ห็นววิ
ของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
 
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 
ซงึมรีูปปันทมีหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นนํา คลา้ยๆสงิคโปร ์(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่นํา และ
พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 
 

 
 

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



13.35
15.25
 

 หาก

 
นําท่า
ประตมิ
 
 

เสอืผ ้
ชือสํา
เวยีดน
 
 
 
 
สมคว

5 น. นําทา่
5 น. เดนิท

กทา่นทตีอ้งอ

านเดนิทางสู ่ต
มากรรมรมิแมน่

ณ ตลาดฮาน
า้ชดุชดุอ่าวห
าหรับการมาเ
นามแลว้ไมซ่อื

รแกเ่วลานําท่
นเดนิทางสูก่รุ
างถงึ สนามบิ

ออกตวัภายใน
สายการบนิ

ตลาดฮาน ตล
นําเป็นรปูปันห

นแหง่นมีขีองฝ
ญ่าย เม็ดบัวอ
เวียดนามคง
อคงจะไมไดนั้น

านเดนิทางเข ้
รงุเทพฯ โดยเท
บนิสวุรรณภมูิ

น (เครอืงบนิ
นอาจมกีารปร

ลาดสดของเมอื
หญงิสวยงาม มี

ฝากใหท้า่นเลื
อบแห่งกาแฟขี
หนีไม่พน้กา
นคอืกาแฟ อา

า้สู ่สนามบนิด
ทยีวบนิทPีG 94

ม ิกรงุเทพฯโด

, รถทวัร,์ รถ
รบัเปลยีนไฟ

ขอบพระค

องดานัง ตังอย
มทีังของสดแล

ลอืกซอืมากมา
ขชีะมด และที
แฟ ซึงเป็นข
ท ิG7 Coffee

ดานงั 
48 
ยสวสัดภิาพ…

ไฟ) กรณุาส
ฟลท์ หรอื เวล
คณุทกุทา่นที

 
 

ยูร่มิแม่นําฮาน
ละของทรีะลกึใ

ายไม่วา่จะเป็น
ทเีป็นของฝาก
ของฝากทีหา
 ,Legend Cof

….พรอ้มความป

สอบถามทเีจา้
ลาบนิ โดยไมไ่
ทใีชบ้รกิาร  

น ไม่ไกลจากส
ใหเ้ลอืกซอื  

นขนม 
ทขีนึ
กมา
ffee 

ประทับใจ 

าหนา้ททีกุคร ั
ไดแ้จง้ใหท้ร

สะพานขา้มแม

รงักอ่นทาํการ
าบลว่งหนา้  

มนํ่า ดา้นหนา้ต

รออกตวัเนอืง

 

ตลาดมี

งจาก



 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัร ์

ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 11,999 4,000 7,999 

30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 13,999 4,000 9,999 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

26 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

04 – 07 มนีาคม 2563 12,999 4,000 8,999 

07 – 10 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 21 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

25 – 28 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

28 – 31 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

01 – 04 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

02 – 05 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

03 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 15,999 4,000 11,999 

04 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 15,999 4,000 11,999 

05 – 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 14,999 4,000 10,999 

06 – 09 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 13,999 4,000 9,999 

08 – 11 เมษายน 2563 13,999 4,000 9,999 



09 – 12 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

13 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 17,999 4,000 13,999 

14 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 16,999 4,000 12,999 

15 – 18 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 15,999 4,000 11,999 

16 – 19 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 21 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

23 – 26 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

25 – 28 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 15,999 4,000 11,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วนัมาฆบชูา) 15,999 4,000 11,999 

04 – 07 พฤษภาคม 2563 
(วนัมาฆบชูา) 14,999 4,000 10,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

22 – 25 พฤษภาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

23 – 26 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

27 – 30 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 13,999 4,000 9,999 



04 – 07 มถินุายน 2563 12,999 4,000 8,999 

06 – 09 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

11 – 14 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

13 – 16 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

18 – 21 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

20 – 23 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

25 – 28 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

26 – 29 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

27 – 30 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

 
เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบัราคา 4,900 บาท/ทา่น 

 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 

ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนประเภทหอ้งพกับนบานา่ฮลิส ์ในกรณีหอ้งพกัเต็ม 
พกัเดยีวเฉพาะบานาฮลิสห์อ้งละ 3,000 บาท 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

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

เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: เมอืมกืารอออกตวัเครอืงบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 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 และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซี
ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทยีวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น 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 

ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ 
การสํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทียวหรือเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 



7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทกุชนิไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตวัถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


