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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิดานงั (ประเทศเวยีดนาม) – เมอืงฮอยอนั 
– สะพานญีป่่น – บา้นเลขที ่101 – ศาลเจา้โบราณ – หมนูบ่า้นแกะสลกั
หนิอ่อน – ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊ทาน – เมอืงดานงั – สะพานแห่ง

ความรกั – สะพานมงักร – ชมววิแมน่ า้หา่น  
 

04.30 น.  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขอออก ช ัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 2 
เคาเตอร ์2 สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี มเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกใน
การเช็คอนิ 

 
07.25 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเที่ยวบนิที่ FD634 
 

* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 40 นาท ีสาบการบนิไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดมืบนเครือ่ง 
* 

 
09.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง 

เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญอ่ันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยู่
ระหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 
 



 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮอยอนั ตั ้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่
เจรญิรุง่เรอืงมากในชือ่ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศนูยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งตะวันออก
กับตะวันตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแมน่ ้าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ที่
เมืองดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนที่สวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ีประตู
แกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ใหทุ้นท าโครงการบูรณะ เพื่อ
ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่า 
 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ที่สรา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็น
รูปทรงโคง้ มหีลังคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่ม
จัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กับชาวจนี 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรดถนนอกี
สายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต 
ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มลีาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า 
และมเีฉลยีงเชือ่มต่อสว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระใหท้่าน
เดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รา้นคา้ขายของที่ระลึกก็จะตั ้งอยู่ในบา้นโบราณ บา้นเก่าโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกัน
อย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้
ตา่งๆ 
 
น าท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแกข่องเมอืงฮอยอัน สีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขต
ชาวญีปุ่่ น กับชาวจนี บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นที่
อพยพมาจากฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน 
 
น าทา่นชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นรา้นขายของฝากเชน่ หนิออ่น หยก เสือ้ผา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึ 
โดยสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากก็คอืสนิคา้จากการแกะสลักหนิออ่น  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



 

น าท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ใน
อดตีชว่งสงครามหมูบ่า้นแหง่นี้เคยเป็นทีพั่กอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีห่มูบ่า้นแหง่นี้คอืประมง 
ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี้ 
 

 
 

น าท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถู่กประดับตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหง่นี้
ใหท้า่นไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  

 

 
 

น าทา่นชม สะพานมงักร อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 
6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 
29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกร
แหง่นีเ้ป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง ซึง่มรีปูปั้นทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆ
สงิคโปร ์ทา่มกลางววิของ แมน่ า้หา่น  (วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม โดยประมาณมังกรจะพ่นน ้า และพ่น



 

ไฟเป็นเวลา 5 นาที ่และงดแสดงในชว่งทีม่ฝีน หมายเหตุ : ในกรณีทีท่่านตอ้งการชมโชวพ์่นไฟของ
สะพานมังกรในชว่งเวลาดังกล่าว ซึง่เป็นเวลานอกเหนือจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร์ ท่านสามารถ
สอบถามขอ้มลูการเดนิทางไดจ้ากไกดแ์ละหัวหนา้ทัวร ์เพือ่เดนิทางโดยตัวทา่นเอง ) 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
พกัที ่ REGINA HOTEL / MERRY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

 
 

วนัทีส่อง  วดัหลนิอึง๋ – หาดมเีค – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – เขาบานาฮลิส ์– สวนสนุก
แฟนตาซ ีพารค์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเดน่สงู
ทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวสงา่งาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ 
ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางที่
ถา่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  
 



 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่หาดหมเีคว เป็นหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงดานัง เนื่องจากมหีาดทรายขาวทอดยาว
และน ้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนีไ้ดรั้บความสนใจไปท่ัวโลกในชว่งสงครามเวยีดนาม เมือ่ทหารอเมรกิัน
ใชเ้ป็นพืน้ทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ และเรยีกหาดนี้วา่หาดไชน่า หลังจากสงครามสิน้สดุลง ชายหาดนี้ก็เป็นที่
นยิมในหมู่คนทอ้งถิน่และนักท่องเทีย่ว และมรีสีอรต์หรูผุดขึน้หลายแห่ง ซึง่รมิหาดก็จะมเีรอืกระดง้ของ
ชาวบา้นทีท่ าประมงแถวๆนีล้อยล าอยู ่อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บภาพความประทับใจ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนซูฟีู๊ ด และกุง้มงักร 
 
น าทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู ่เขาบานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร 
กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการ
บันทกึจากกนิเนสบุค๊เมือ่วนัที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์

ฮลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศ
สดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู ่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การ
ท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศส
เมือ่สมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่ัก ส ิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ักผ่อน เนื ่องจากทีน่ี ่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี 
ประมาณ 17-20 องศาเซลเซยีสหรอืในตอนเชา้อาจจะต า่กวา่นัน้ 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ ซึง่มเีครือ่งเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความ
มันสข์องหนัง 4D ระทกึขวญักับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของ
ทีร่ะลกึของสวนสนุก  
 



 

 
 

 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขีผ้ ึง้ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 

 

 

 
 
 เครือ่งเล่นทีก่ าลังเป็นทีย่อดฮติส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของ

เครือ่งเล่นจะมเีนื้อเรือ่งทีแ่ตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้ง
เกมสจ์ะมทีีน่ั่งคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนงึวา่ท่านก าลังขีม่า้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัส
การเล่นเกมแนวใหม่ ทีใ่หค้วามสมจรงิแบบครบรส ทีน่ี่ถอืเป็นอกีทางเลอืกทีจ่ะท าใหป้ระสบการณ์การ
เล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลีย่นไป 



 

 
  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บนบานา ฮลิส ์พเิศษ เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
 
พกัที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 
 กรณี Room Type ของหอ้งพักทีท่า่นตอ้งการเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหอ้งพักทีว่า่งใหแ้ก่

ทา่นแทน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว้งหนา้ เนือ่งจากทางโรงแรมบนเขาจะแจง้คอนเฟิรม์รปูแบบหอ้งใหท้าง
ทัวรท์ราบในวนัเช็คอนิ 

 

 

วนัทีส่าม สะพานมอื – สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – โรงเก็บไวน ์– เมอืงดานงั – 

ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ  
 



 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
 

น าทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่ท่องเทีย่วใหมล่า่สดุซึง่อยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์
เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชัด สวยงามเป็นอกีจุด
ท่องเทีย่วนงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 
360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 
 

 
 
หลังจากนัน้น าท่านชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตล์
ฝร่ังเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดสว่นอยา่งสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ที่
ไมว่า่ท่านจะอยูมุ่มไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูป
พรอ้มกับสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

 



 

 
 

น าท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ที่มลีักษณะคลา้ยถ ้าที่ถูกสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์
โดยหอ้งแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัด
ตกแตง่เป็นรปูแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมอืงดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า 

ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญงิสวยงาม มทัีง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้
ปรงุรส กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ตา่งๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของ
ฝาก 

ณ ตลาดฮานแหง่นี้มขีองฝากใหท้่านเลอืกซือ้มากมายไมว่า่จะเป็น
ขนม เสือ้ผา้ชดุชดุอา่วหญา่ย เม็ดบัวอบแหง่กาแฟขีช้ะมด และทีเ่ป็นของ
ฝากทีข่ ึน้ชือ่ส าหรับการมาเวยีดนามคงหนีไมพ่น้กาแฟ ซึง่เป็นของฝากที่
หากมาเวยีดนามแลว้ไม่ซือ้คงจะไมไดนั้้นคอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee 
,Legend Coffee 
 
เดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานดานงั 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD639 
19.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 
 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

04 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

13,999 3,500 9,999 

10 – 12 เมษายน 2563 14,999 4,500 10,999 

13 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 4,500 12,999 

14 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

15,999 4,500 11,999 

18 – 20 เมษายน 2563 12,999 3,500 8,999 

25 – 27 เมษายน 2563 12,999 3,500 8,999 

  
เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบัราคา 3,900 บาท/ทา่น 

 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นประเภทหอ้งพกับนบานา่ฮลิส ์ในกรณีหอ้งพกัเต็ม 
พกัเดีย่วเฉพาะบานาฮลิสห์อ้งละ 2,000 บาท 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า
ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: เมือ่ม ืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    



 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยดุ
นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผู ้
มชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับ
เงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิาร
ดังนี ้

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิาร
ทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และ



 

อย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิาร
เพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะ
ใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสือ
เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ 

และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาด
บรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารอง
สามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีาร
จ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคน
ละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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


