
 
 
 
 
 
  



วนัแรก

 
08.00

 
10.50
 

12.30

 
เทยีง 
 

 

ก กรุงเท
บา้นเ

0  พรอ้ม
การตอ้

0 นําทา่

0 เดนิท
ใหญ่อั
ของเวี

บรกิา

ทพฯ – สนามิ
ลขท ี101 – 

มกัน ณสนาม
อนรับ และอําน

นเดนิทางสูเ่ม ื

* ใชเ้วลาบิ

างถงึ สนามบิ
อันดับสขีองเวี
วยีดนาม 

รอาหารกลาง

มบินสุวรรณภ
ลอ่งเรอืกระด

บนิสุวรรณภู
นวยความสะดว

มอืงดานงั ประ

บนิประมาณ 

บนิดานงั ประเ
ยดนามซงึเตบิ

วนั ณ ภตัตาค

ภูม ิ– สนามบิ
ดง้หมูบ่า้นกมั

ภูม ิชนั 4 แถ
วกในการเชค็อนิ

ะเทศเวยีดนาม

1 ชวัโมง 40

เทศเวยีดนาม 
บโตอยา่งรวดเ

คารพเิศษ ... 

บนิดานงั – เมื
มทาน –หมูบ่า้

ถว N สายกา
น 

ม โดยเทียวบนิ

0 นาท ีบนเค

รับกระเป๋าสมั
เร็วทังขนาดแล

เมนูซฟีู๊ ด แล

มอืงดานงั –เม
านแกะสลกัหิ

ารบนิ ไทยเวี

นที VZ962 

ครอืงไม่มอีา

ภาระ หลังจาก
ละความสําคัญ

ละกุง้มงักร 

มอืงฮอยอนั 
นออ่น– เมอืง

วยีดเจ็ทแอร์

าหารและเครื

กผา่นขันตอน
ญซงึตังอยูร่ะหว

– สะพานญป่ี
งดานงั 

(์VZ)พบเจา้ห

รอืงดมืบรกิา

ตรวจคนเขา้เมื
วา่งชายฝังทะ

ปุ่ น – ศาลเจา้

หนา้ทขีองบรษัิ

ร * 

มอืง เมอืงดาน
เลและทรีาบสู

าโบราณ – 

ษัทฯ คอยให ้

 
นงัเป็นเมอืง

สงูตอนกลาง

 



 

นําทา่
ฮอยอั
จากก
สวยงา
เพอืป

ต่างๆ
อาจจ
หากพ
และรส
ตัวแป้
หนา้ด
สามาร
 
 
จากนั
กระเบื
 

นเดนิทางสู ่เมื
อนัเป็นศนูยก์ลา
ารสูร้บและแม่
าม สรา้งดว้ยไ
กป้องเขตเมอื

ไมค่วรพลาด
ของเวียดนา
ะไมไดค้ลา้ย

พบเห็นรถขาย
สชาตขิองมัน

ปงของพซิซา่จ
ดว้ยเครืองต่าง
รถใสล่งไปเพมิ

นันนําทา่นเดนิท
บอืงสเีขยีวและ

มอืงฮอยอนั ต
างสําคัญของก
นําตนืเขนิ เมอื

ไมม้ปีระตแูกะส
งเกา่และอนุส

ดเมอืมาเวยีดน
มท่านจะไดพ้
กับพชิซ่าเท่า

ยพซิซา่ หรือร ้
แลว้ ตอ้งบอก
จะเป็นแผ่นแป้
งๆใส่ไข่ ไสก้ร
มได ้

ทางสูต่ัวเมอืง
ะเหลอืงเป็นลอ

ตังอยูบ่นฝังแม
การแลกเปลยีน
องทา่จงึไปสรา้
สลักและหอ้งโ
สรณท์างประวตัิ

นาม ในการมาฮ
พบกับพิซซ่าเ
าไหร่เมอืดูจาก
า้นทตีังอยู่ขา้

กเลยว่าทา่นไม
ปงหนาๆทนํีาม
รอก ผักโรย ห

งโบราณฮอยอั
อนคลนื ตรงกล

มนํ่าทโูบน ใกล
นวัฒนธรรมระห
า้งขนึทเีมอืงด

โปรง่ๆ จนองค์
ตศิาสตรข์องสถ

ฮอยอันนัน หรื
เวียดนาม ซงึ
กหนา้ตาของม
งทางดว้ยรูปล
ม่ควรพลาดจริ

มาปิงกับเตาถ่า
หรือท่านทชีอ

อัน นําท่านชม 
ลางสะพานมเีจ

ลช้ายฝังทะเล 
หวา่งตะวันออ

ดานังแทน ทําใ
การยเูนสโกแล
ถาปัตยกรรมที

รอืเมอืง
งดูแลว้
มัน แต่
ลักษณ์
รงิ โดย
าน โรย
อบชสีก็

สะพานญปีุ่ น
จดยีท์รงสเีหลี

และเป็นทา่เรื
กกบัตะวันตก 

ใหฮ้อยอันในปั
ละรัฐบาลโปแ

ทลํีาคา่ 

น ทสีรา้งโดย
ลยีมจัตรัุส ซงึส

รอืเกา่ทเีจรญิรุ่
ตอ่มาเมอืฮอย

ปัจจบัุนสงบเงยี
ลนดไ์ดร้เิรมิให

ชาวญปีุ่ น เป็น
สรา้งเชอืมเขต

รงเรอืงมากในชื
ยอนัไดรั้บควา
ยบ มสีภาพบา้น
หท้นุทําโครงก

นรูปทรงโคง้ มี
ชาวญปีุ่ น กบัช

ชอืไฟโฟ 
มเสยีหาย
นเรอืนที
การบรูณะ 

มหีลังคามุง
ชาวจนี 

 



 
นําทา่นขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทเีกา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สเีหลยีมจัตุรัส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาวจนี 
บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟกุเกยีนทมีแีซเ่ดยีวกนั 
 
นําท่านเดนิทางสู่ บา้นเลขท ี101ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหนึง เป็น
สถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็น
ทเีก็บสนิคา้ ภายในเป็นทอียู่อาศัย มลีาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมต่อส่วนทพัีกอาศัยหลายสว่น  รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองป ูจากนันอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยูใ่นบา้นโบราณ บา้นเกา่
โบราณมลัีกษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตนื
ตาทังบา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 
 
นําท่าน ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นกมัทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํา ในอดตีช่วงสงคราม
หมู่บา้นแห่งนีเคยเป็นทพัีกอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทหีมู่บา้นแห่งนีคอืประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่น ี
 

 
 



 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงัเป็นเมอืงทา่สําคัญของเวยีดนามกลางตอนใต ้ตังอยูร่มิชายฝังทะเลจนีใต ้จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการ
ปกครองสว่นทอ้งถนิในเวยีดนามดานังจัดเป็นพนืทอีตุสาหกรรม และมที่าเรอืทรีองรับการขนสง่สนิคา้ มโีรงงานอตุสาหกรรม
ขนาดเล็กตังอยู่ในเมอืงจํานวนหนงึ สนิคา้เศรษฐกจิของเมอืงไดแ้กอ่าหารทะเลเครอืงเรือนหวายเครืองใชภ้ายในบา้นทัวไป
เครืองนุ่งห่มทศิเหนือตดิกับเมอืงเว ้ซงึเป็นเมอืงหลวงเกา่ของเวยีดนาม ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว๋างนาม ทศิ
ตะวันออกตดิกับทะเลจนีใต ้ตังอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากโฮจมินิหซ์ติไีปทางเหนือ 964 
กโิลเมตร ระหว่างทางนําท่นชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิอ่อน เป็นรา้นของฝากททํีามาจากวัสดุหนิอ่อน นอกจากนียังมเีสอืผา้ 
กระเป๋า สนิคา้ตา่งใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั MERRY LAND HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีอง วดัหลนิองึ – ถา่ยรูปหาดหมเีค – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั – ชมววิแมนํ่าฮาน – นงักระเชา้ไฟฟ้า – เขา

บานาฮลิส ์–สวนดอกไม ้– อโุมงคไ์วน ์– สะพานมอื – สวนสนกุแฟนตาซ ีพารค์ 
  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิองึ นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญย่นืโดดเดน่สงูทสีดุในเวยีดนาม ซงึมี
ทําเลทตีังด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตังอยูบ่นฐานดอกบัวสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ย
ปกปักรักษา หลนิองึมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตังอยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิ
ออ่นแกะสลักทมีเีอกลักษณท์า่ทางทถีา่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์งึแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
 



 
 

นําทา่นถา่ยรปูกบัหาดหมเีค เป็นหาดทมีชีอืเสยีงทสีดุในเมอืงดานัง เนืองจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและนําทะเลใสสวยงาม 
ชายหาดนีไดรั้บความสนใจไปทัวโลกในชว่งสงครามเวยีดนาม เมอืทหารอเมรกิันใชเ้ป็นพนืทพัีกผอ่นหยอ่นใจ และเรยีกหาดนี
วา่หาดไชน่า หลังจากสงครามสนิสดุลง ชายหาดนีก็เป็นทนียิมในหมู่คนทอ้งถนิและนักทอ่งเทยีว และมรีสีอรต์หรูผดุขนึหลาย
แหง่ ซงึรมิหาดก็จะมเีรอืกระดง้ของชาวบา้นททํีาประมงแถวๆนีลอยลําอยู ่อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บภาพความประทับใจ 
 
นําท่านชม สะพานมงักรอีกหนึงทีเทียวแห่งใหม่ สะพานทีมีทีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย
งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชอืมตอ่สองฟากฝังของแมนํ่าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมอื 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซงึสะพานมังกรแหง่นีเป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง ซงึมี
รปูปันทมีหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พน่นํา คลา้ยๆสงิคโปร ์(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่นํา และพน่ไฟเป็น
เวลา 5 นาท)ี 
 
นําทา่นชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทถีกูประดับตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหง่นีใหท้า่นไดเ้ห็นววิของ
สะพานมังกรแบบเต็มๆ จดุนีทา่นยังจะไดช้มววิของ แมนํ่าฮาน อกีดว้ย 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 



 
 

นําทา่นนงักระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาบานาฮลิสด์มืดําไปกบัววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์
เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมอืวันท ี9 มนีาคม 
ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้นืชมกบัสดุยอด
ววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ทางตะวันตก
ของดานัง ซงึการท่องเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมอื
สมัยทฝีรังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขนึไปบนภูเขา สรา้งทพัีก สงิอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือใชเ้ป็นที
พักผ่อน เนืองจากทนีีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมเิฉลยีทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน บรเิวณลาน
กวางเมอืทา่นเดนิทางขน้มาถงึ บาน่าฮลิส ์แห่งนีทา่นจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ทตีกแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล 
หรอืเมอืมเีทศกาลต่างๆ  
 

 



 
 
หลังจากนันนําทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกัหรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รังเศส ทมีดีอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทแีสนเย็นสบาย ทไีมว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหนของสวนก็สามารถ
ถา่ยรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมากใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรปูพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศทสีดุแสนจะโรแมนตกิ 
 

 



 
 
นําทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์มีลัีกษณะคลา้ยถําทถีกูสรา้งขนึมา ตังอยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นีจะถูกจัด
ออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานทเีกบ็ไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรปูแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 
 

 



นําทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGEแหลง่ท่องเทยีวใหมล่่าสดุซงึอยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีอง
ทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตังอยูใ่นตําแหน่งทโีดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดทอ่งเทยีวนงึทไีดรั้บความนยิมเป็นอยา่ง
มาก ทา่นสามารถถา่ยรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอมิ 
 
จากนันอสิระทา่นท ีสวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซงึมเีครอืงเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึ
ขวัญกบับา้นผสีงิ 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 เนอืงจากสทิธใินการจดัหอ้งพกัขนึอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูกํ้าหนด 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัร ์

ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

13 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 16,999 5,000 12,999 

18 – 20 เมษายน 2563 11,999 4,000 8,999 

24 – 26 เมษายน 2563 11,999 4,000 8,999 

04 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรฯ/วนัวสิาขบชูา) 12,999 4,000 9,999 

09 – 11 พฤษภาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

16 – 18 พฤษภาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

23 – 25 พฤษภาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

30 พ.ค. – 01 ม.ิย. 2563 11,999 4,000 8,999 

06 – 08 มถินุายน 2563 10,999 4,000 8,999 

20 – 22 มถินุายน 2563 10,999 4,000 8,999 

27 – 29 มถินุายน 2563 10,999 4,000 8,999 

05 – 07 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบชูา) 11,999 4,000 8,999 

11 – 13 กรกฎาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

18 – 20 กรกฎาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

26 – 28 กรกฎาคม 2563 
(วนัเฉลมิฯพระเจา้อยูห่วั) 11,999 4,000 8,999 



01 – 03 สงิหาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

08 – 10 สงิหาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

15 – 17 สงิหาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

22 – 24 สงิหาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

29 – 31 สงิหาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

05 – 07 กนัยายน 2563 11,999 4,000 8,999 

11 – 13 กนัยายน 2563 11,999 4,000 8,999 

12 – 14 กนัยายน 2563 11,999 4,000 8,999 

18 – 20 กนัยายน 2563 11,999 4,000 8,999 

19 – 21 กนัยายน 2563 11,999 4,000 8,999 

25 – 27 กนัยายน 2563 11,999 4,000 8,999 

26 – 28 กนัยายน 2563 11,999 4,000 8,999 

02 – 04 ตลุาคม 2563 12,999 4,000 9,999 

03 – 05 ตลุาคม 2563 12,999 4,000 9,999 

11 – 13 ตลุาคม 2563 
(วนัสวรรคต ร.๙) 12,999 4,000 9,999 

16 – 18 ตลุาคม 2563 12,999 4,000 9,999 

21 – 23 ตลุาคม 2563 
(วนัปิยะมหาราช) 11,999 4,000 8,999 

 
** ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 4,900 บาท** 

 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 

และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 



ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัร์

ทกุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมด เนอืงจากทาง

บรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง 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 กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซไีม่

ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

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. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น 
โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารอง

ทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 



3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอื
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

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. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทยีว

หรือเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิท
กําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา 
ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอื
ขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั 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 
 

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


