
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – ประเทศเวยีดนาม – สะพานมงักร – สะพานแหง่
ความรกั– ชมววิแมนํ่าฮาน 

 
13.00 น. พรอ้มกันทีสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิทางเขา้ผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 แถว Fสายการบนิ บางกอก

แอรเ์วยพ์บเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
ทกุทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณชนั 3 ของสาย
การบนิสวุรรณภมู ิกอ่นเวลา BOADING TIME 

 
16.15 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเทยีวบนิทPีG997 
18.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขันตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืง

ดานงัเป็นเมอืงใหญ่อันดับสขีองเวยีดนามซงึเตบิโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญซงึตังอยู่ระหว่างชายฝัง
ทะเลและทรีาบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  

 
* ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชวัโมง 40 นาท ีสายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเคครอืง * 

 

 
 

นําท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทถีูกประดับตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหง่นใีหท้า่นได ้
เห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 
 
นําท่านชม สะพานมงักรอกีหนงึทเีทยีวแห่งใหม่ สะพานทมีทีมีคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน 
ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชอืมตอ่สองฟากฝังของแมนํ่าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมอื 29 มนีาคม พ.ศ. 
2556 เนอืงในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซงึสะพานมังกรแหง่นเีป็น Landmark แหง่



ใหม่ของเมอืงดานัง ซงึมรีูปปันทมีหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นนํา คลา้ยๆสงิคโปร(์วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 
ทุม่ มงักรจะพน่นํา และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ีและทา่นจะไดพ้บกบัความงามของแมนํ่าฮาน ทา่มกลางไฟแสง
สขีองเมอืงดานังยามคําคนื 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพเิศษ…เมนซูฟีู๊ ดและเมนกูุง้มงักร 
พกัท ี ADINA HOTEL / MERRY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีอง เมอืงดานงั – เมอืงฮอยอนั –สะพานญปีุ่ น – ศาลเจา้โบราณ – บา้นเลขท ี101 – ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกมั

ทาน– หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น– นงักระเชา้ไฟฟ้า – บานาฮลิส ์– สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

หลังอาหารเชา้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนัตังอยู่บนฝังแม่นําทูโบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที
เจรญิรุ่งเรืองมากในชอืไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตก ต่อมาเมอืฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแม่นําตนืเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขนึทเีมอืงดานัง
แทน ทําใหฮ้อยอนัในปัจจบุนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทสีวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จน
องคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิรมิให ้ทุนทําโครงการบูรณะ เพอืปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทาง
ประวตัศิาสตรข์อง 
 

 
 
จากนันนําท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน นําท่านชม สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มี
หลงัคามงุกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 
 



 
 
นําท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทเีกา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สเีหลยีมจัตรัุส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น 
กับชาวจนี บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟุ
กเกยีนทมีแีซเ่ดยีวกนั  
 
นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขท ี101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนงึ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนงึ 
เป็นสถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบู
ตกิ ดา้นหลงัเป็นทเีก็บสนิคา้ ภายในเป็นทอียูอ่าศัย มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมตอ่สว่นทพัีกอาศัย
หลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนันอสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของที
ระลกึก็จะตงัอยูใ่นบา้นโบราณ ยงิเดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนมีเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไป
ถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี 
 

 
 



นําท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกมัทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํา ในอดตีชว่ง
สงครามหมู่บา้นแห่งนีเคยเป็นทีพักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีหมู่บา้นแห่งนีคือประมง ระหว่างการ
ลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่น ี
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

หลังจากนันนําท่านเดนิทางสู่เขาบานาฮลิสด์ว้ยกระเชา้ไฟฟ้าบาน่าฮลิสก์ระเชา้ไฟฟ้าทบีานา ฮลิสน์ีมดีว้ยกัน
ทังหมด 3 สายแตล่ะสายก็จะพาทา่นไปยังจุดตา่งๆ หากทา่นไหนชนืชอบการนังกระเชา้ สมัผัสอากาศหนาวและชม
ววิทวิทัศนก็์สามารถนังไดแ้บบไมจํ่ากดั (รวมคา่กระเชา้แลว้)ระหวา่งทางนําทา่นชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น(รา้น
ของฝาก และสนิคา้ OTOP) ภายในทา่นจะไดพ้บเห็นกบัหนิออ่น ลวดลายการแกะสลกัตา่งรวมถงึสนืคา้ OTOP อนืๆ
มากมาย ใหท้า่นไดซ้อืไวเ้ป็นของฝากทรีะลกึในการมาเทยีวเวยีดนามครังน ี
 
นําท่านสู ่บานาฮลิล ์ดมืดําไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้
ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุค๊เมอืวันท ี9 มนีาคม 
ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้นืชม
กบัสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทพีักผ่อนหย่อนใจ 
ตังอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซงึการท่องเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง 
ถูกคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมอืสมัยทฝีรังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขนึไปบนภูเขา สรา้งทพีัก 
สงิอํานวยความสะดวกต่างๆ เพอืใชเ้ป็นทพัีกผ่อน เนืองจากทนีีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมเิฉลยีทังปี 
ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน 
 

 
 
หลังจากอาหารเชอิสิระท่านสนุกสานกับเครืองเล่นต่างๆใน สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ท่องเทยีวชมความงาม
สไตลฝ์รังเศส ในชว่งเชา่ทา่นก็จะไดส้มัผัสบรรยากาศสวยไปอกีแบบนงึ 
 
 



 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครอืงเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขผีงึ ราคาคา่เขา้ประมาณ100,000.- ดอง 
ทา่นทสีนใจสามารถสอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถนิ 

 
 
เครอืงเล่นทกํีาลังเป็นทยีอดฮติสําหรับท่านทชีนืชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5Dโดยแต่ละหอ้งของเครอืงเล่น
จะมเีนือเรอืงทแีตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีนัีงคลา้ย
อานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนงึว่าท่านกําลังขมีา้อยู่ และไล่ล่าศัตรูสัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ทใีหค้วาม
สมจรงิแบบครบรส ทนีีถอืเป็นอกีทางเลอืกทจีะทําใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลยีนไป 
 

 
 
เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพอืมทอ้งไสป้ันป่วนไปกับเครอืงเล่นยกัษต์กตกึ เครอืงเล่นทสีูงทสีุดในเครืองเล่น
ทังหมด เครอืงจะคอ่ยๆพาคณุขนึไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหวา่งทางก็ปลอ่ยใหช้มววิเพลนิๆบนนัน เมอืทา่นนับ 1 2 3 
(ในใจ) ทันใดนันก็จะปลอ่ยทา่นดงิพสธุาสูพ่นืดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคมุททํีาใหค้ณุแทบลมื
หายใจ 
 
สนุกสดุมันสก์ับเครอืงเลน่สดุคลาสสกิ รถบมัขับรถ..บัมกันใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบัมรถใสก่ัน ผูท้หีลงใหล
เสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทอืน ชนดิอวัยวะภายในแทบจะรวมอยูด่ว้ยกนัพลาดไมไ่ดก้บัเครอืง
เลน่น ี
 
เปลยีนมาเลน่อะไรเบาๆกนับา้งกบั BACK TO JURASSICเป็นหอ้งแบบวทิยาศาตรใ์หท้า่นไดเ้ห็นววิัฒนาการของ
ไดโนเสาร ์เหมาะสํารับเด็กๆ หรอืผูท้ชีนืชอบไดโดนเสารใ์หท้่านไดเ้ห็นการพัฒนาของไดโนเสารอ์ย่างใกลช้ดิใบ
แบบทที่านไม่เคยพบเห็นทไีหนมากอ่นอย่างแน่นอนจากนันก็พักใหห้ายเหนือยทโีซนเครอืงดมืและอาหาร กับมุม
สดุชคิแสนน่ารักๆกนัสกัหน่อย 
 



คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารบนบานา่ ฮลิส ์เมนอูาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
 
พกัท ี MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนขาบานา่ฮลิส ์

ในกรณีหอ้งพกัแบบ TRP เต็ม ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงประเภทหอ้งพกั ราคาพกัเดยีวเฉพาะบนเขาบานาฮลิสร์าคา 2,000 บาท 
 

วนัทสีาม บานาฮลิส ์–สวนดอกไมแ้หง่ความรกั– สะพานมอืGolden Bridge– โรงเก็บไวน ์– วดัหลนิองึ – หาดมเีค 
– ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

หลังจากนันนําทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกัหรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รังเศส ทมีี
ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทแีสนเย็นสบาย ทไีมว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหน
ของสวนก็สามารถถา่ยรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมากใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรปูพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศทสีดุแสน
จะโรแมนตกิ 
 

 
 
นําท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGEแหล่งท่องเทยีวใหม่ล่าสดุซงึอยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตังอยู่ในตําแหน่งทโีดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทยีวนงึที
ไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็ม
อมิ 
 



 
 
นําทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์มีลีกัษณะคลา้ยถําทถีกูสรา้งขนึมา ตงัอยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่
นีจะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทเีก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ 
หลากหลายสไตล ์

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัหลนิองึ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงทสีุดใน
เวยีดนาม ซงึมทํีาเลทตีังด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสงา่งาม ชาวประมงนยิม
ไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิองึมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตังอยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ใน
ลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลักทมีเีอกลักษณ์ท่าทางทถี่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนุษยซ์งึ
แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
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8.55 น. เหิ
0.50 น. เดิ

 
 หากทา่นทตี

เนอื

กาํหนด

23 - 25 ม

30 ม.ค. - 

31 ม.ค. - 

06 - 08 กมุ

13 - 15 กมุ

20 - 22 กมุ

27 - 29 กมุ

12 - 14 ม

19 - 21 ม

26 - 28 ม

ณ ตลาด
นม เสอืผา้ชดุ
ากทขีนึชอืสําห
ากมาเวยีดนา
egend Coffee

มควรแก่เวลา
ระเทศไทย 

หนิฟ้าสูก่รงุเทพ
ดนิทางถงึ สนา

ตอ้งออกตวัภ
องจากสายก

 
ดการเดนิทา

 

มกราคม 25

01 ก.พ. 2

02 ก.พ. 2

มภาพนัธ ์2

มภาพนัธ ์2

มภาพนัธ ์2

มภาพนัธ ์2

มนีาคม 25

มนีาคม 25

มนีาคม 25

ดฮานแหง่นีมขี
ชดุอา่วหญ่าย
หรับการมาเวยี
มแลว้ไม่ซอืค
e 

นําท่านเดนิท

พฯ โดยสายกา
ามบนิสวุรรณ

ภายใน (เครอื
ารบนิอาจมกี

าง 
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2563 

2563 

2563 
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2563 

563 

563 

563 
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ย เม็ดบัวอบแห
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ทางเขา้สู่ สนา

ารบนิ บางกอก
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องบนิ, รถทวัร
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ตราคา่บรกิ
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27 - 29 มนีาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

28 - 30 มนีาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

02 - 04 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

03 - 05 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

05 - 07 เมษายน 2563 12,999 3,900 8,999 

16 - 18 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

17 - 19 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

18 - 20 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

24 - 26 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

25 - 27 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

06 - 08 พฤษภาคม 2563 9,999 3,900 6,999 

07 - 09 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

08 - 10 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

09 - 11 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

14 - 16 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

15 - 17 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

16 - 18 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

21 - 23 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

22 - 24 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

23 - 25 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

28 - 30 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 



29 - 31 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

30 พ.ค. - 01 ม.ิย. 2563 11,999 3,900 7,999 

04 - 06 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

05 - 07 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

06 - 08 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

11 - 13 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

12 - 14 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

13 - 15 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

18 - 20 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

19 - 21 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

20 - 22 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

25 - 27 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

26 - 28 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

27 - 29 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

 
เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 4,900 บาท/ทา่น 

 

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

 
**ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงประเภทหอ้งพกั ในกรณีหอ้งพกัเต็ม** 

พกัเดยีวเฉพาะบานาฮลิสเ์พมิ 2,000 บาท / ทา่น 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ
เลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 



กรณุาชําระมดั ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมด
เนอืงจากเป็นไฟลท์บนิเหมาลําทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มจาํนวนใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้

คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 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 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่
ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้
บรกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง 
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอ

เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมดทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีก
ฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์
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. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง เนืองจากเป็นชว่งเทศกาลปีใหม่ ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักท่องเทยีวทีมไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษี
เชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทกุ

ชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใส่
กระเป๋าตดิตวัถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั 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 
 

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


