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วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานงั – เมืองดานงั –  นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส ์– สะพาน

มือ – สวนสนุกแฟนตาซีพารค์  (-/-/D) 

08.00 พรอ้มกนัท่ีสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 แถว F บางกอกแอรเ์วย  ์เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

ทุกท่านสามารถใชบ้ริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดบ้ริเวณชัน้ 3 ของสายการบิน

สุวรรณภูมิ ก่อนเวลา BOADING TIME 

11.00 เหินฟ้าสู ่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี PG 947  

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมือง เมือง

ดานงั เป็นเมืองใหญอ่นัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วท ัง้ขนาดและความสาํคญัซ่ึงตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝั่งทะเลและท่ี

ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม  

นําทา่นนั่งกระเชา้สู ่บานาฮิลล ์ด่ืมดํ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้

ลอยฟ้ารางเดียวแบบไมห่ยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดร้ับการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.

2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนชฮิ์ลลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮิลลรี์สอร์ท และไดช่ื้นชมกบัสุดยอด

วิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล ์เป็นรีสอร์ทและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ตัง้อยูท่างตะวนัตก

ของดานัง ซ่ึงการทอ่งเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮิลลคื์อ ดาลดัแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเม่ือ

สมยัท่ีฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จึงไดมี้การสรา้งถนนข้ึนไปบนภูเขา สรา้งท่ีพกั ส่ิงอาํนวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือใช ้

เป็นท่ีพกัผอ่น เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นั้น  
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นําทา่นชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลง่ทอ่งเท่ียวใหมล่า่สุดซ่ึงอยูบ่นเขาบาน่า ฮิลส ์เป็นสะพานสีทอง

ทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีโดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดทอ่งเท่ียวนึงท่ีไดร้ับความนิยมเป็นอยา่ง

มาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล ์ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม 

 
จากนั้นนําทา่นเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพารค์ ซ่ึงมีเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสข์องหนัง 

4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมสส์นุกๆ เคร่ืองเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของสวนสนุก 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบนบาน่าฮิลส.์.พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

พกัท่ี MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 

วนัท่ีสอง บาน่า ฮิลส ์– เมืองดานัง – วดัหลินอ๋ึง – เมืองเว ้– พระราชวงัเว ้– สุสานจกัรพรรดิไคดิงห ์– ล่องเรือมงักรชมแม่

น้ําหอม – ตลอดดองบา (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นนั่งกระเชา้ลงดา้นลา่งกลบัสูเ่มืองดานัง นําทา่นเดินทางสู ่วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจา้แมก่วนอิมหลินอ๋ึง

แกะสลกัดว้ยหินออ่นสูงใหญยื่นโดดเดน่สูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทาํเลท่ีตัง้ดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา 

ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา่สมปรารถนาทุก

ประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินออ่นแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณท์า่ทางท่ีถา่ยทอด

อารมณทุ์กอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรม 
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หลงัจากนั้นนําทา่นเดินทางลงสู่เมืองดานังดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดิม นําทา่นออกเดินทางสู่ เมืองเว ้ต ัง้อยูใ่จกลางของประเทศ

เวียดนาม อยูห่า่งจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หวียน ซ่ึงไดป้กครองตอ่กนัมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็

บุกเขา้โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่นก็เขา้มายึดครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบติั ตอ่มาเมืองเวไ้ดก้ลายเป็นสว่น

หน่ึงของเวียดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้ส่ือมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดินหเ์ยียม เมืองเวดึ้งดูด

นักทอ่งเท่ียวเพราะมีแหลง่ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เสน่หท่ี์ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีลํา้คา่มีแบบฉบบัของตนเอง และยงัมี

ความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแมน้ํ่าหอมดว้ย 

ระหวา่งทางนําทา่นชมส้ินคา้ otop จากวสัดุเย้ือไผ ่และรา้นไขมุ่ก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 นําทา่นเดินทางสู่ พระราชวงัเว ้ท่ีสรา้งข้ึนในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นท่ีรับรองเช้ือพระวงศร์ะดบัสูงและนักการทูตตา่งประเทศ 

สถานท่ีจดังานฉลองสําคญัๆ ตกแตง่อยา่งวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยน้ํามนัครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มี

ตาํหนักหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจา้ของจกัรพรรดิราชวงศเ์หวียน 

 
จากนั้นนําทา่นชม สุสานจกัรพรรดิไคดิงห ์เป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้

กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ดว้ยทรงเป็นจกัรพรรดิในราชวงศเ์หวียนพระองคเ์ดียวที่ ไดเ้ดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแหง่

น้ีสรา้งดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กอยา่งดี โดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถึง 11 ปี พระเจา้ไคดิงหเ์ป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจา้

เบา๋ได ่ทรงครองราชยอ์ยู ่9 ปี ในยุคที่ ฝรั่งเศสเขา้มาปกครอง  ภายในมีการตกแตง่อยา่งสวยงามดว้ยการใชก้ระเบ้ืองสีปูพ้ืน

จิตรกรรมฝาผนังภาพมงักรในมา่นเมฆขนาดใหญท่ี่วาดโดยใชศิ้ลปินท่ีเขียนภาพดว้ยเทา้ ประดบัอยูบ่นเพดานกลางหอ้งโถง 

ส่วนทางซา้ยและขวาเป็นภาพเฟรสโกอนัเต็มไปดว้ยสีสนัท่ีตกแตง่ดว้ยการฝังกระจกสีและกระเบ้ืองนับพนัช้ิน แสดงถึง

เร่ืองราวมากมายของสตัว ์ตน้ไม ้และดอกไม ้ตลอดจนรูปปั้นสาํริดขนาดเทา่องคจ์ริงของพระเจา้ไคดิงห ์ซ่ึงสรา้งท่ีฝรั่งเสศ

ในปี พ.ศ. 2465 ตัง้อยูบ่นยกพ้ืนดา้นบนของสุสาน 
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หลงัอาหารคํ่านําทา่น ล่องเรือมงักรชมแม่น้ําหอม แหลง่กาํเนิดของแมน้ํ่าหอมมาจากบริเวณตน้น้ําท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีสง่

กล่ินหอม เป็นแมน้ํ่าสายสัน้ๆ บนเรือทางจะไดช้มการแสดงดนตรีพ้ืนบา้น และ 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 
นักรอ้งชาวเวียดนามท่ีจะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) จากนั้นนําทา่น

เพลิดเพลินกบัการซ้ือของท่ี ตลาดดองบา ตลาดในร่มแหง่เมืองเวต้ ัง้อยูติ่ดริมแมน้ํ่าหอม  มี 2 ชัน้ ขายทัง้สินคา้ของท่ีระลึกตา่งๆ 

และของใชป้ระจาํวนั ซ่ึงจะเห็นชาวเวียดนามมาจบัจา่ยซ้ือของกนัอยา่งคบัค ัง่ 

พกัท่ี  GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว*หรือระดบัเทียบเท่า* 
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วนัท่ีสาม เมืองเว ้– วดัเทียนมู่ – ฮอยอนั – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – สะพานญ่ีปุ่ น – ศาลเจา้โบราณ – บา้นเลขท่ี 101 

– หมู่บา้นกัม๊ทาน – ล่องเรือกระดง้ – เมืองดานงั   (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่วดัเทียนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปดเหล่ียม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้หมายถึงชาติภพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูปปั้นเทพเจา้ 6 องค์

คอยปกป้องเจดียแ์หง่น้ี ภายในเจดียมี์พระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อ่ิมเอิบกบัพระพุทธอีกสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 

 
เดินทางสูเ่มือง ฮอยอนั ตัง้อยูบ่นฝั่งแมน้ํ่าทูโบน ใกลช้ายฝั่งทะเล และเป็นทา่เรือเกา่ท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนั

เป็นศูนยก์ลางสาํคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ตอ่มาเม่ือฮอยอนัไดร้ับความเสียหาย

จากการสูร้บและแมน้ํ่าต้ืนเขิน เมืองทา่จึงไปสรา้งข้ึนท่ีเมืองดานังแทน ทาํใหฮ้อยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ี

สวยงาม สรา้งดว้ยไมมี้ประตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดริ้เร่ิม ให ้ทุนทาํโครงการ

บูรณะ เพ่ือปกป้องเขตเมืองเกา่และอนุสรณท์างประวติัศาสตร์ของ 

ระหวา่งทางนําทา่นชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมูบ่า้นแหง่หน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดานังท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลกใน

เร่ืองงานฝีมือ การแกะสลกัหินออ่น หินหยก ทา่นสามารถซ้ืองานแกะสลกัเหลา่น้ีเพ่ือเอากลบัไปเป็นของฝาก หรือซ้ือ

กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น อีกทัง้ยงัมีสินคา้แบนดเ์นมอีกมากมายจากนั้นนําทา่นเดินทางสูต่วัเมืองโบราณฮอยอนั นํา

ทา่นชม สะพานญ่ีปุ่ น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรงกลาง

สะพานมีเจดียท์รง 
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นําทา่นขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ท่ีเกา่แกข่องเมืองฮอยอนั ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่น กบัชาว

จีน บา้นประจาํตระกูลท่ีสรา้งข้ึนเม่ือพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเก้ียนท่ีมีแซ่

เดียวกนั นําทา่นเดินทางสู ่บา้นเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสาย

หน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทาํเป็นรา้นบู

ติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมตอ่สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น 

รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหท้า่นเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยูใ่นบา้น

โบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรูสึ้กวา่เมืองน้ีมีเสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้ับอิทธิพลจากจีนและ

ญ่ีปุ่น ซ่ึงไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทัง้บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาล

เจา้ บา้นประจาํตระกูล และรา้นคา้ตา่งๆ 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น ล่องเรือกระดง้หมู่บา้นกัม๊ทาน หมูบ่า้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วริมแมน้ํ่า ในอดีตชว่งสงคราม

หมูบ่า้นแหง่น้ีเคยเป็นท่ีพกัอาศยัของทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีหมูบ่า้นแหง่น้ีคือประมง ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้ม

วฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่น้ี  

 
นําทา่นเดินทางสู ่เมืองดานงั เป็นเมืองใหญอ่นัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วท ัง้ขนาดและ ความสาํคญัซ่ึงตัง้อยู ่

ระหวา่งชายฝั่งทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร...พิเศษ เมนูซีฟู๊ ด 

พกัท่ี ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดบัเทียบเท่า* 

วนัท่ีส่ี เมืองดานงั – สะพานแห่งความรกั – สะพานมงักร – ตลาดฮาน – สนามบินดานงั – สนามบินสุวรรณภูมิ – 

กรุงเทพฯ (B/-/-)  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นชม สะพานแห่งความรกั เป็นสะพานท่ีถูกประดบัตกแตง่ดว้ยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแหง่น้ีใหท้า่นไดเ้ห็นวิว

ของสะพานมงักรแบบเต็มๆ  
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นําทา่นชม สะพานมงักร อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแห่งใหม ่สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ย

งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมตอ่สองฟากฝั่งของแมน้ํ่าฮนั เปิดใหบ้ริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 

เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมงักรแหง่น้ีเป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมือง

ดานัง ซ่ึงมีรูปปั้นท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น้ํา คลา้ยๆสิงคโปร์  

(วนัเสาร-์อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพน่น ้า และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที) 

เดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยูริ่มแม่น้ําฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น้ํา ดา้นหน้าตลาดมี

ประติมากรรมริมแมน้ํ่าเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีท ัง้ของสดและของท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือ สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางเขา้สู ่

สนามบินดานงั 

13.40  เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี PG 948  

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15.20   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พรอ้มความประทบัใจ 

…………………………………………………………………………………… 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนทําการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ ** 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุตํา่กว่า

12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุตํา่กว่า

12ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เคร่ืองบิน 

10 – 13 มกราคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

17 – 20 มกราคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

07 – 10 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 

14 – 17 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 

28 – 31 มีนาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 

05 – 08 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

และหวัหนา้ทวัรท่์านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจําไม่ว่าดว้ยกรณี

ใดๆทัง้ส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดทํ้าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อน

การจองทวัรทุ์กครัง้ เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจําทัง้หมด 

เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดชํ้าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มใบใหก้บัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษีน้ํามนัท่ียงัมิไดชํ้าระ ค่า

ทวัรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาชําระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ : เม่ือม่ืการอออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ และนําเท่ียวตามรายการ 

 คา่ที่ พกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานที่ ตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ทาํหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด 

มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรท่์านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน  

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชําระเงินมดัจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพ่ือสาํรองท่ีนั่ง  

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินคา่บริการสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่

ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของทา่นถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิ

การเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปี

นั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัท

เป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ื อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินคา่บริการตา่งๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการ

ใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีชาํระแลว้ท ัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที่ ไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เช่น 

การสาํรองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 

หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศ

ในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 15 คน 
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เง่ือนไขและขอ้กําหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรับ

ประเทศท่ีมีวีซา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะชาํระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบ ริษัท

กาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและ

อ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้ง่หนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และ

เวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทัง้น้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนักทอ่งเท่ียวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทาง

บริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับราคาคา่บริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเช้ือเพลิง คา่

ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมมี่อาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจ

ของบริษัทกาํกบัเทา่นั้น 

 

ขอ้แนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุ่งพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ที่ โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่ โหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเก่ียวกบัการนําแบตเตอร่ีสํารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดงัน้ี แบตเตอร่ีสาํรองสามารถนําใสก่ระเป๋า

ติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไ้มมี่การจาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กินคนละ 2 กอ้น 
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3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


