
 
เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิส ์ 

[เลทสโ์ก สาวนอ้ยตากลม EP.2] - พกับานาฮลิส ์1 คนื 
3 วนั 2 คนื 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – ศาลเจ้า
โบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิว
แม่นํา้ฮาน 

 
04.00  พร้อมกนั ณ สนามิบนดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตู 2 เคาเตอร์ 2 สายการ

บิน แอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
 

 
07.15  เดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยเท่ียวบินท่ี FD634 
09.05  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง เมืองดานัง 

เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวยีดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคญัซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและ
ท่ีราบสูงตอนกลางของเวยีดนาม  

 



 
 

นาํท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นํ้ า ในอดีตช่วง
สงครามหมู่บ้านแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพกัอาศยัของทหาร อาชีพหลักของคนท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีคือประมง ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งน้ี 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 



 
 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือ
ไฟโฟ ฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางสําคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอนั
ไดรั้บความเสียหายจากการสู้รบและแม่นํ้ าต้ืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างข้ึนท่ีเมืองดานงัแทน ทาํให้ฮอยอนัในปัจจุบนั
สงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ีสวยงาม สร้างดว้ยไมมี้ประตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาล
โปแลนด์ได้ริเ ร่ิมให้ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของ
สถาปัตยกรรมท่ีลํ้าค่า 
 



 
 
นาํท่านขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลกบั ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจา้ท่ีเก่าแก่ของเมืองฮอยอนั ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงสร้างเช่ือม
เขตชาวญ่ีปุ่น กบัชาวจีน บา้นประจาํตระกูลท่ีสร้างข้ึนเม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ี
อพยพมาจากฟุกเก้ียนท่ีมีแซ่เดียวกนั 
 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองโบราณฮอยอนั นาํท่านชม สะพานญี่ปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มี
หลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงสร้างเช่ือมเขต
ชาวญ่ีปุ่น กบัชาวจีน 
 



 
 
นาํท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสายหน่ึง 
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทาํเป็นร้านบู
ติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ีพกัอาศยั
หลายส่วน  รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก ร้านคา้ขายของท่ี
ระลึกก็จะตั้งอยูใ่นบา้นโบราณ บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรั้บอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดรั้บ
การอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้น
ประจาํตระกูล และร้านคา้ต่างๆ 
 
หลงัจากนั้นอิสระท่าน ถนนคนเดินฮอยอัน ชมเมืองฮอยอนัเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศเมืองเก่าท่ีแวดลอ้มไปดว้ย
โคมไฟหลากสีสวยงาม ม่านสามารถเดินเล่น หรือเล่นเลือกซ้ือ
ส้ินค้าท้องถ่ินอทิโคมไฟของประดับตกแต่งบ้าน เ ส้ือผ้า 
กระเป๋า หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานงัเส้นทาง
เดิม 
 



ไม่ควรพลาดเม่ือมาเวียดนาม ในการมาฮอยอนันั้น หรือเมืองต่างๆของเวียดนามท่านจะได้พบกบัพิซซ่า
เวียดนาม ซ่ึงดูแลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกบัพิชซ่าทัว่ๆ โดยตวัแป้งของพิซซ่าจะเป็นแผ่นแป้งคลา้บแป้งแหนมเนือง
นาํมาป้ิงกบัเตาถ่านจนเป็นแป้งบางกรอบ ตอกไข่ไก่ใส่ลงบนแผน่แป้งโรยหนา้ดว้ยเคร่ืองต่างๆอาทิ ไส้กรอก แฮม 
ผกัโรย หอมเจียว และชีส ซ่ึงแต่ละร้านก็จะมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั 
 

 
 
นาํท่านชม สะพานมังกร อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่นํ้ าฮนั เปิดให้บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 
เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซ่ึงสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่
ของเมืองดานงั ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นนํ้ า คลา้ยๆสิงคโปร์  (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม 
โดยประมาณมังกรจะพ่นน า้ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท่ี และงดแสดงในช่วงท่ีมีฝน หมายเหตุ : ในกรณีท่ีท่าน
ต้องการชมโชว์พ่นไฟของสะพานมังกรในช่วงเวลาดังกล่าว ซ่ึงเป็นเวลานอกเหนือจากการใช้บริการรถของกรุ๊ป
ทัวร์ ท่านสามารถสอบถามข้อมลูการเดินทางได้จากไกด์และหัวหน้าทัวร์ เพ่ือเดินทางโดยตัวท่านเอง ) 
 



 
 

 
 



นาํท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานท่ีถูกประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งน้ีให้ท่านได้
เห็นววิของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ และท่านจะได ้ชมววิของแม่นํา้ฮัน ท่ีมีการสร้างคลา้ยอ่าวมาริท่ีประเทศสิงคโปร์ 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร 
 
พกัที ่ ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง เมืองดานัง – วดัหลนิอึง๋ – หาดมีเค – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดใน
เวียดนาม ซ่ึงมีทาํเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยม
ไปกราบไหวข้อพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต 
ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์ง
แฝงไวด้ว้ยคติธรรม  
 
นาํท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็นหาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองดานงั เน่ืองจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและนํ้ าทะเล
ใสสวยงาม ชายหาดน้ีไดรั้บความสนใจไปทัว่โลกในช่วงสงครามเวียดนาม เม่ือทหารอเมริกนัใชเ้ป็นพื้นท่ีพกัผอ่น
หย่อนใจ และเรียกหาดน้ีว่าหาดไชน่า หลงัจากสงครามส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็เป็นท่ีนิยมในหมู่คนทอ้งถ่ินและ
นกัท่องเท่ียว และมีรีสอร์ตหรูผุดข้ึนหลายแห่ง ซ่ึงริมหาดก็จะมีเรือกระดง้ของชาวบา้นท่ีทาํประมงแถวๆน้ีลอยลาํ
อยู ่อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 
 



 
 
นาํท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า สู่ บานาฮิลล์ ด่ืมดํ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-
ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ได้รับการบนัทึกจากกินเนสบุ๊
คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รี
สอร์ท และได้ช่ืนชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและ
สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของดานงั ซ่ึงการท่องเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ 
ดาลดัแห่งเมืองดานงั ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเม่ือสมยัท่ีฝร่ังเศสเป็นเจา้อาณานิคม จึงไดมี้การสร้างถนนข้ึนไป
บนภูเขา สร้างท่ีพกั ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นท่ีพกัผ่อน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี 
อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสหรือในตอนเช้าอาจจะตํ่ากว่านั้น 
 



 
 

 



 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์ของ
หนงั 4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของสวน
สนุก  
 

 
รวมค่าเข้า ค่ากระเช้าไฟฟ้า และค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง 

ยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขี้ผึง้ ราคาค่าเข้า 100,000.- ดอง 
 

 
 เคร่ืองเล่นท่ีกาํลงัเป็นท่ียอดฮิตสาํหรับท่านท่ีช่ืนชอบการเล่น เกมส์ 4D และ 5D โดยแต่ละห้องของเคร่ืองเล่นจะ

มีเน้ือเร่ืองที่แตกต่างกนัให้ท่านไดส้นุกสานกบัการเล่น อาทิ เกมส์ลาคาบอย ภายในห้องเกมส์จะมีที่นัง่คลา้ย
อานมา้พร้อมกบัปืนให้กบัท่าน ประนึงว่าท่านกาํลงัขี่มา้อยู่ และไล่ล่าศตัรู สัมผสัการเล่นเกมแนวใหม่ ที่ให้
ความสมจริงแบบครบรส ที่นี่ถือเป็นอีกทางเลือกที่จะทาํ ให้ประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดิมๆของท่าน
เปล่ียนไป 

 
เสียว ตับ ไต ไส้ พุงกระเพ่ือม ท้องไส้ป่ันป่วน ไปกบัเคร่ืองเล่น ยกัษ์ตกตึก เคร่ืองเล่นท่ีสูงท่ีสุดในเคร่ืองเล่นทั้งหมด 
เคร่ืองจะค่อยๆพาคุณข้ึนไปจุดสูงสุดดา้นบน ระหวา่งทางก็ปล่อยให้ชมวิวเพลินๆบนนั้น เม่ือท่านนบั 1 2 3 (ในใจ) 
ทนัใดนั้นกจ็ะปล่อยท่านด่ิงพสุธาสู่พื้นดว้ยความแรงจากความสูงในสภาพไร้การควบคุมท่ีทาํใหคุ้ณแทบลืมหายใจ 

 
สนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นสุดคลาสสิก รถบั๊ม ขบัรถ..บัม๊กนัใหส้ะใจ สนุกเร้าใจไปกบัการบัม๊รถใส่กนั ผูท่ี้หลงใหล
เสียงเพลงจงัหวะมนัส์ๆ และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวยัวะภายในแทบจะรวมอยู่ด้วยกนัพลาดไม่ได้กบั
เคร่ืองเล่นน้ี 

 
เปล่ียนมาเล่นอะไรเบาๆกนับา้งกบั BACK TO JURASSIC เป็นห้องแบบวิทยาศาตร์ให้ท่านไดเ้ห็นวิวฒันาการ
ของไดโนเสาร์ เหมาะสาํรับเด็กๆ หรือผูท่ี้ช่ืนชอบไดโดนเสาร์ใหท้่านไดเ้ห็นการพฒันาของไดโนเสาร์อยา่งใกลชิ้ด
ใบแบบท่ีท่านไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อนอยา่งแน่นอน จากนั้นก็พกัให้หายเหน่ือยท่ีโซนเคร่ืองด่ืมและอาหาร กบั
มุมสุดชิคแสนน่ารักๆกนัสักหน่อย หลงัจากนั้นนาํท่านกลบัสู่เมืองดานงั 

 



 
  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บนบานา ฮิลส์ พเิศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ  
 
พกัที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว 
 ในกรณีห้องพกัท่ีท่านตอ้งการเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงประเภทห้องพกัท่ีว่างแทนให้แก่

ท่าน และห้องพกับน    บานา ฮิลส์ มีดว้ยกนัหลายตึก ซ่ึงทางบริษทัไม่สามารถควบคุมได ้เน่ืองการจดัการห้องพกั
ข้ึนอยูก่บัโรงแรมเป็นผูก้าํหนด 

 



 
วนัทีส่าม บานาฮิลส์ – สะพานมือ – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ช้อปป้ิงตลาดฮาน – สนามบินดานัง – 

สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ  

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

นาํท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซ่ึงอยูบ่นเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพาน
สีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั้งอยู่ในตาํแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเท่ียวนึงท่ีไดรั้บ
ความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอ่ิม
หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานงัดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดิม 
 



 
 

หลงัจากนั้นนาํท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมี
ดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุถูกจดัเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงามท่ามกลางอากาศท่ีแสนเยน็สบาย ท่ีไม่วา่ท่านจะอยูมุ่มไหน
ของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอยา่งมาก ให้ท่านไดเ้ดินทางถ่ายรูปพร้อมกบัสัมผสับรรยากาศท่ีสุด
แสนจะโรแมนติก 
 



 
 
นาํท่านชม โรงเกบ็ไวน์ เป็นหอ้งเก็บไวน์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยถํ้าท่ีถูกสร้างข้ึนมา ตั้งอยูบ่นเขาบาน่าฮิลส์ โดยห้องแห่งน้ี
จะถูกจดัออกเป็นหลายส่วนดว้ยกนั ให้ท่านไดเ้ดินชมสถานท่ีเก็บไวน์ ภายในจะถูกจดัตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ 
หลากหลายสไตล ์

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  

นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานงั ตั้งอยูริ่มแม่นํ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่นํ้า ดา้นหนา้ตลาดมี
ประติมากรรมริมแม่นํ้าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุง้แห้ง และของท่ี
ระลึก เส้ือผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก 

 



ณ ตลาดฮานแห่งน้ีมีของฝากให้ท่านเลือกซ้ือมากมายไม่ว่าจะเป็นขนม เส้ือผา้ชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบวัอบ
แห่งกาแฟข้ีชะมด และท่ีเป็นของฝากท่ีข้ึนช่ือสําหรับการมาเวียดนามคงหนีไม่พน้กาแฟ ซ่ึงเป็นของฝากท่ีหากมา
เวยีดนามแลว้ไม่ซ้ือคงจะไมไดน้ั้นคือกาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินดานัง 

18.50  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD639 
20.35  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พร้อมความประทบัใจ 
 
หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายในควรเลือกจองแบบทีส่ามารถเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน และควรมีระยะเวลาหากกนัอย่างตํ่า 3-4 ช่ัวโมง 
ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วเคร่ืองบิน หรือ ยานพาหนะอ่ืนๆ และต้องสอบถามไฟล์ทบินกบัเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋ว เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่/เด็ก 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ราคาทวัร์ 

ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

06 – 08 กรกฎาคม 2563 11,999 3,500 7,999 

24 – 26 กรกฎาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

01 – 03 สิงหาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

09 – 11 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

10 – 12 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

16 – 18 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

17 – 19 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

ตั้งแต่กรุ๊ปวนัที ่24 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปไฟล์ทบินขากลบัมีการปรับเวลาบินดังนี้ 
เดิม 17.30-19.35 เปลีย่นเป็น 18.50-20.35 



24 – 26 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 12,999 3,500 8,999 

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 12,999 3,500 8,999 

06 – 08 พฤศจิกายน 2563 12,999 3,500 8,999 

13 – 15 พฤศจิกายน 2563 12,999 3,500 8,999 

20 – 22 พฤศจิกายน 2563 12,999 3,500 8,999 

27 – 29 พฤศจิกายน 2563 12,999 3,500 8,999 

03 – 05 ธันวาคม 2563 
(วนัพ่อ) 

12,999 3,500 8,999 

06 – 08 ธันวาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

07 – 09 ธันวาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

12 – 14 ธันวาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

 
** ราคาเด็กทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INF) 3,900 บาท ** 

 
ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

และหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  
 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณใีดๆทั้งส้ิน 
เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว  

 
สําคัญ ... กรุณาอ่านและทาํความเข้าใจเง่ือนการจองทวัร์ด้านล่างอย่างละเอียด เพ่ือผลประโยชน์แก่ตัวผู้เดินทางเอง ทั้งนี้หากท่าน
ทําการมัดจําค่าทัวร์กับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขที่บริษัทกําหนด และขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไข 



 
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทาง

บริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นทีเ่รียบร้อย  
ยกเว้นค่าภาษีนํา้มันที่ยงัมิได้ชําระ ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ กรุณาชําระ 21 วนัก่อนการเดินทาง  

 
หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทปิคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสาํรองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 



3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบั
ทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ี
ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการและหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริง

จากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การสํารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การ
จองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคาทวัร์กรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เง่ือนไขและข้อกาํหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ



เดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทาง
นอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทางบริษทั
พร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 
7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษี
เช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 
 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าท่ีตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี้  แบตเตอร่ีสํารองสามารถนาํใส่กระเป๋าติด
ตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนาํข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาํข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนาํข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 
4. หา้มนาํแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
 


