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มบนิสวุรรณภู
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มกันทีสนามบิ
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นเดนิทางสู ่เมื

บนิประมาณ 

างถงึ สนามบิ
ใหญ่อันดับสขี
กลางของเวยีด

านชม สะพาน
สะพานมังกรแบ

ภมู ิ– สนามบนิ

น สนามบนิส
บ และอํานวยค

มอืงดานงั ปร

1 ชวัโมง 40

บนิดานงั ประ
ของเวยีดนามซึ
นาม  

นแหง่ความรกั
บบเต็มๆ 

นดานงั – เมื
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ความสะดวกใน

ระเทศเวยีดนา
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เทศเวยีดนาม
ซงึเตบิโตอย่าง

ก เป็นสะพานท

องดานงั – ป

ชัน 4 แถว L 
การเชค็อนิ 

ม โดยเทียวบิ

ารบนิมบีรกิา

ม รับกระเป๋าสัม
งรวดเร็วทังขน

ทถีูกประดับตก

ประเทศเวยีดน

สายการบนิ เ

บนิที VN626

รอาหารและเ

มภาระ หลังจา
นาดและความส

กแตง่ดว้ยเสา

นาม – สะพาน

วียดนามแอร์
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เครอืงดมืบน

ากผ่านขนัตอน
สําคัญซงึตังอ

รูปหัวใจ และจ

นมงักร – สะ

ร์ไลน์ (VN)พบ

เครอืง * 

นตรวจคนเขา้เ
ยู่ระหวา่งชาย

จากสะพานแห

ะพานแหง่ควา

บเจา้หนา้ทขีอง

 

มอืง เมอืงดา
ฝังทะเลและที

หง่นีใหท้่านได

ามรกั– 

งบรษัิท

านงัเป็น
ทรีาบสงู

 

ดเ้ห็นววิ
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วนัทสี

 
เชา้ 
 

 

นําท่า
งบประ
ในโอก
ซงึมรีู
ไฟเป็
 
บรกิา
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อง หมู่บา้
บา้นเ

บรกิา

นําท่า
หมู่บา้
วฒันธ
 

 

การมา
เผ็ดก็
จา้น !
 

านชม สะพาน
ะมาณราคาเกอื
กาสฉลองครบ
ปปันทมีหีวัเป็น

ป็นเวลา 5 นาท

ารอาหารคาํ ณ

RRY LAND H

า้นแกะสลกัห
ลขท ี101 – 

ารอาหารเชา้ 

าน ลอ่งเรอืกร
านแหง่นเีคยเป็
ธรรมของชาวบ

สําหรับท่าน
าเยอืนเลยนัน
ใส่พรกิสไลด์
! 

นมงักรอกีหนึ
อบ 1.5 ลา้นล ้
บรอบ 38 ปี แห
นมังกรและหา

าท)ีและทา่นจะ

ณ ภตัตาคาร

HOTEL ระดบั

หนิอ่น –ล่อง
ถนนคนเดนิฮ

ณ หอ้งอาหา

ระดง้หมูบ่า้น
ป็นทพัีกอาศัย
บา้น ณ หมูบ่า้น

นทมีาเวยีดนาม
ก็คอืการไดม้า
แ์บบสไตลข์อ

นงึทเีทยีวแห่ง
ลา้นดอง เชอืม
หง่อสิรภาพขอ
างเป็นปลา พน่
ะไดพ้บกบัควา

รพเิศษ…เมนู

 3 ดาว หรอืเ

งเรอืกระดง้ห
ฮอยอนั  

ารของโรงแร

นกมัทาน หมู่บ
ของทหาร อา
นแหง่น ี

มแลว้อกีหนงึ
าทานเฝอแบบ
องเวยีดนาม บี

ใหม่ สะพานท
ตอ่สองฟากฝัง
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ซฟีู๊ ดและเมนู
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หมู่บา้นกมัทา
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งของแมนํ่าฮนั
ซงึสะพานมังก
คโปร(์วนัเสา
นําฮาน ทา่มก

นกูุง้มงักร 

าน– เมอืงฮอ

มอืงฮอยอันตัง
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ไลทข์อง
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งอยู่ในสวนมะพ
หง่นีคอืประมง

ร ความกวา้งเ
รเมอื 29 มนีา
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ของเมอืงดานั
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พรา้วรมิแม่นํา
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คม พ.ศ. 255

หง่ใหมข่องเมอื
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ลอ่งเรอืท่านจ

ลน ดว้ย
56 เนอืง
องดานัง 
และพน่

ราณ – 

สงคราม
ะไดช้ม

 



 
 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั ตังอยู่บนฝังแม่นําทูโบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทเีจรญิรุ่งเรอืงมากในชอื
ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมอืฮอยอันไดรั้บ
ความเสยีหายจากการสูร้บและแม่นําตนืเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขนึทเีมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มี
สภาพบา้นเรอืนทสีวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิรมิให ้
ทุนทําโครงการบรูณะ เพอืปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทลํีาค่าระหว่างทางนําท่
นชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นรา้นของฝากททํีามาจากวัสดหุนิออ่น นอกจากนยีังมเีสอืผา้ กระเป๋า สนิคา้ตา่งใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซอื 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
จากนันนําท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน นําทา่นชม สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคา
มงุกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสเีหลยีมจัตรัุส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กบัชาว
จนี 
 
นําทา่นขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทเีกา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สเีหลยีมจัตรัุส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาว
จนี บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟุกเกยีนทมีแีซ่
เดยีวกนั 
 
นําท่านเดนิทางสู่ บา้นเลขท ี101ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนงึ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนงึ เป็น
สถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบูตกิ 
ดา้นหลงัเป็นทเีก็บสนิคา้ ภายในเป็นทอียูอ่าศัย มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมตอ่สว่นทพัีกอาศัยหลายสว่น  
รปูแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนันอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยูใ่นบา้น
โบราณ บา้นเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจีนและญีปุ่ น ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ี
ผสมผสานกนัอยา่งน่าตนืตาทังบา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 
 



 
 
หลังจากนันอสิระท่าน ถนนคนเดนิฮอยอนั ชมเมอืงฮอยอันเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศเมอืงเกา่ทแีวดลอ้มไปดว้ยโคม
ไฟหลากสสีวยงาม มา่นสามารถเดนิเลน่ หรอืเลน่เลอืกซอืสนิคา้ทอ้งถนิอทโิคมไฟของประดบัตกแตง่บา้น เสอืผา้ กระเป๋า 
 

 



คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั PHO HOI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม วดัหลนิองึ – หาดหมเีค – ตลาดฮาน – กระเชา้ไฟฟ้า – เขาบานาฮลิส ์– สวนสนกุแฟนตาซพีารค์  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

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

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่หาดหมเีคว เป็นหาดทมีชีอืเสยีงทสีดุในเมอืงดานัง เนืองจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและนําทะเลใส
สวยงาม ชายหาดนีไดรั้บความสนใจไปทัวโลกในชว่งสงครามเวยีดนาม เมอืทหารอเมรกิันใชเ้ป็นพนืทพัีกผ่อนหย่อนใจ 
และเรยีกหาดนีวา่หาดไชน่า หลังจากสงครามสนิสดุลง ชายหาดนีก็เป็นทนียิมในหมู่คนทอ้งถนิและนักท่องเทยีว และมรีี
สอรต์หรูผุดขนึหลายแหง่ ซงึรมิหาดก็จะมเีรอืกระดง้ของชาวบา้นททํีาประมงแถวๆนลีอยลําอยู ่อสิระใหท้่านไดถ้า่ยรูปเก็บ
ภาพความประทับใจ 
 



 

 

เทยีง 

นําท่า
ประติ
เสอืผา้

ชดุชดุ
เวยีดน
คอืกา
 
บรกิา
 
นําทา่
ฮลิลเ์ป็
มนีาค
ชมกับ
ตังอยู
คน้พบ
ความ
องศา
ทตีกแ
 

านเดนิทางสู่ ต
มากรรมรมิแม
า้ตา่งๆ ใหท้า่น

ณ ตลาดฮา
ดอา่วหญา่ย เม็
นามคงหนไีมพ่
แฟ อาท ิG7 C

ารอาหารกลาง

นนงักระเชา้ไ
ป็นกระเชา้ลอ

คม ค.ศ.2009 
บสุดยอดววิทวิ
ยู่ทางตะวันตก
บโดยชาวฝรัง
สะดวกต่างๆ 
เซลเซยีสเท่า
แต่งดว้ยดอกไ

ตลาดฮาน ต
ม่นําเป็นรูปปัน
นไดเ้ลอืกซอืเป็

นแห่งนีมขีอง
ม็ดบัวอบแหง่ก
พน้กาแฟ ซงึเป็
Coffee ,Lege

งวนั ณ ภตัตาค

ไฟฟ้าสูย่อดเ
ยฟ้ารางเดยีวแ
(ใชเ้วลาประป

วทัศน์ในแบบ
กของดานัง ซึ
งเศสเมอืสมัยท

เพือใชเ้ป็นที
านัน บรเิวณลา
ไมต้่างๆตามฤ

ลาดของเมอืง
หญงิสวยงาม
ป็นของฝาก 

ฝากใหท้่านเลื
กาแฟขชีะมด 
ป็นของฝากทหี
end Coffee 

คาร 

เขาบานาฮลิส
แบบไมห่ยดุจอ
ประมาณ 15 

บพาโนรามาใน
ซงึการท่องเที
ทฝีรังเศสเป็น

ทพีักผ่อน เนือ
านกวางเมอืท่
ดูกาล หรอืเมื

งดานัง ตังอยู่ร ิ
ม มทีังของสด

ลอืกซอืมากม
และทเีป็นของ
หากมาเวยีดน

สด์มืดําไปกบัวิ
อดเป็นระยะทา
นาท)ี ขนึไปถึ
นวันทอีากาศ

ทียวของเวยีด
นเจา้อาณานคิ
องจากทีนีมอีา
ท่านเดนิทางขน้

อมเีทศกาลต่

รมิแม่นําฮาน 
ของแหง้ พวก

ายไม่ว่าจะเป็
งฝากทขีนึชอื

นามแลว้ไมซ่อืค

ววิทวิทัศนข์อง
างทยีาวทสีดุใ
ถงึสถานเีฟรนช
สดใส บานาฮ ิ
นามไดโ้ฆษณ
ม จงึไดม้กีาร
ากาศหนาวเย็
น้มาถงึ บาน่า
างๆ  

ไม่ไกลจากส
กปลาหมกึแห ้

นขนม เสอืผา้
สําหรับการมา
คงจะไมไดนั้น

งเมอืงบนความ
ในโลก ไดรั้บก
ชฮ์ลิลอ์ันเกา่แ
ฮลิล ์เป็นรสีอ
ณาว่าบานาฮ ิ
รสรา้งถนนขนึ
ย็นตลอดทังปี
าฮลิส ์แห่งนีท

ะพานขา้มแม่น
หง้ปรุงรส กุง้แ

า
า
น

มสงูถงึ 5,810
การบันทกึจาก
แกข่องบานาฮลิ
อรท์และสถาน
ลลค์อื ดาลัด

นไปบนภูเขา ส
 อุณหภูมเิฉลี

ท่านจะไดพ้บกั

นํา ดา้นหนา้ต
แหง้ และของท

0 เมตร กระเชา้
กนิเนสบุค๊เมอื
ลลร์สีอรท์ แล
นทีพักผ่อนห
ดแห่งเมอืงดา
สรา้งทพีัก สงิ
ลยีทังปี ประม
กับลูกโลกขนา

 

ตลาดมี
ทรีะลกึ 

าบานา-
อวันท ี9 
ละไดช้นื
ย่อนใจ 
นัง ถูก
อํานวย
าณ 17 
าดใหญ่



 
 

จากนันอสิระท่านท ีสวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซงึมเีครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 
ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครอืงเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก 
 

 
 

 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครอืงเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยา่ง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขผีงึ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง และตูเ้กมแบบหยอดเหรยีญ 
 

 



คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารบนบานา่ฮลิสพ์เิศษ...เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
 
พกัท ี MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL  
 ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงประเภทหอ้งพกั เนอืงจากสทิธใินการจดัหอ้งพกัขนึอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูก้าํหนด 
 

 
 
วนัทสี ี สวนดอกไมแ้หง่ความรกั– อโุมงค ์ไวน ์–สะพานมอื – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 



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

 
 
นําท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทมีลีักษณะคลา้ยถําทถีูกสรา้งขนึมา ตังอยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นีจะ
ถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทเีก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลาย
สไตล ์ 
 

 



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

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงัเพอืเดนิทางกลบัประเทศไทย 

15.20 น. นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิทVีN627 
17.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 

 
หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั
เครอืงบนิ 

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

06 – 09 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 12,999 4,500 9,999 

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

12 – 15 เมษายน 2563 18,999 5,500 15,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

09 – 12 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

10 – 13 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

12 – 15 พฤษภาคม 2563 11,999 4,500 9,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

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

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



20 – 23 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

25 – 28 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

26 – 29 พฤษภาคม 2563 11,999 4,500 9,999 

27 – 30 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 12,999 4,500 9,999 

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

03 – 06 มถินุายน 2563 12,999 4,500 9,999 

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

09 – 12 มถินุายน 2563 12,999 4,500 9,999 

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

26 – 29 มถินุายน 2563 12,999 4,500 9,999 

30 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2563 12,999 4,500 9,999 

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

06 – 09 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

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

14 – 17 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

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



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

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2563 12,999 4,500 9,999 

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

03 – 06 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

04 – 07 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

07 – 10 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

10 – 13 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

14 – 17 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

17 – 20 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

18 – 21 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

21 – 24 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

24 – 27 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

25 – 28 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

28 – 31 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

03 – 06 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

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

06 – 09 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

07 – 10 กนัยายน 2563 11,999 4,500 9,999 



09 – 12 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

10 – 13 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

11 – 14 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

14 – 17 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

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

17 – 20 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

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

21 – 24 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

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

 24 – 27 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

26 – 29 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2563 12,999 4,500 9,999 

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

 

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

**ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงประเภทหอ้งพกั ในกรณีหอ้งพกัเต็ม** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 

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

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 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีชําระแลว้ทังหมดทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ 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
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 วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง เนอืงจากเป็นชว่งเทศกาลปีใหม ่ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีว
สว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
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. 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 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


