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วนัแรก กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ– เมอืงดานงั – เมอืงเว ้– พระราชวงัเว ้- ตลาดดองบา – 
ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม (-/L/D) 

08.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 แถว N สายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ทแอร ์             พบ
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ960 
12.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้

เมอืง เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่
ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  

เทีย่ง บรกิารขนมปงัฝร ัง่เศส สไตลเ์วยีดนาม BANHMI  
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยูห่่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร 
เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน ซึง่ไดป้กครองต่อกันมาเพยีง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้
มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้มายดึครองบงัคับใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบัต ิต่อมาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่น
หนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครองของโง
ดนิห์เยียม เมืองเวด้ ึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไรก้าลเวลาของ
สถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่มแีบบฉบบัของตนเอง และยงัมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแมน่ ้าหอมดว้ย 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


โดยน าทา่นเดนิทาง ผา่นเสน้ทางหายเวนิ กอ่สรา้งโดยเอกชนจากญีปุ่่ นและรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผู ้
ลงทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผา่นภเูขา ทอ้งทุง่และชนบท และลอดอโุมงคท์ี่
ขดุลอดใตภ้เูขาทีย่าวทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพือ่เชือ่มระหว่างเมอืงดานังกับ
เมอืงเว ้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดับสูงและ
นักการทตูตา่งประเทศ สถานทีจั่ดงานฉลองส าคัญๆ ตกแตง่อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่ง
ดว้ยน ้ามนัคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลัง อทุยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 
จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการซือ้ของที ่ตลาดดองบา ตลาดในรม่แหง่เมอืงเวต้ัง้อยูต่ดิรมิแมน่ ้าหอม  ม ี2 
ชัน้ ขายทัง้สนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ และของใชป้ระจ าวัน ซึง่จะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจา่ยซือ้ของกนัอยา่งคับ
คั่ง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหารค ่าน าทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิของแมน่ ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอ่ดุมไป
ดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และนักรอ้งชาว
เวยีดนามทีจ่ะ 
มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี  

พกัที ่  GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว*หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
 

 
 
วนัทีส่อง เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– เมอืงดานงั – บานา่ฮลิส ์– สะพานมอื – สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้หมายถงึชาตภิพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้ มี
รูปปั้นเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี้ ภายในเจดยีม์พีระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์ ิม่เอบิกับพระ
พทุธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 



 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร .. พเิศษ เมนกูุง้มงักร 

น าท่านน่ังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-
ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊
คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบา
นาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสุดยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรี
สอรท์และสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ ตัง้อยูท่างตะวันตกของดานัง ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่า
บานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้ี
การสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพั่ก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นที่พักผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นัน้  

 



น าทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุซึง่อยูบ่นเขาบาน่า 
ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุด
ทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์
ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 

 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ FANTASY PARK ซึง่มเีครือ่งเลน่หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความ

มันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของที่
ระลกึของสวนสนุก  

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ฮลิล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ต)์ 
พกัที ่  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานา่ฮลิส ์เป็นรสีอรท์หร ูระดบั 4 ดาว 
 
 
 



วนัทีส่าม บานา่ฮลิส ์ – วดัหลนิอึง๋ – เมอืงฮอยอนั – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – รอ่งเรอืกระดง้ - จ ัว่ฟกุเกีย๋น - 
บา้นเลขที ่101 – สะพานญีปุ่่ น – เมอืงดานงั – สะพานมงักร (B/L/D) 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารน าทา่นน่ังกระเชา้ลงดา้นล่างกลับสูเ่มอืงดานัง น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมัสการ
เจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้
ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปก
ปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 
องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรอืเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากใน
ชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือ่
ฮอยอนัไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแมน่ ้าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อย
อันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์าร
ยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ไดร้เิริม่ให ้ทุนท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทาง
ประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่ 
น าทา่น ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตี
ชว่งสงครามหมูบ่า้นแหง่นีเ้คยเป็นทีพั่กอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีห่มูบ่า้นแห่งนี้คอืประมง ระหว่าง
การลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี้ 

 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นชม จ ัว่ฟุกเกีย๋น บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของผูค้นที่
อพยพมาจากฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกนั  
น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสาย
หนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยูอ่าศัย มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อ
สว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ูจากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ 
รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีม้เีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจีนและญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกัน
อยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน   วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ต่างๆ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรูปทรง
โคง้ มหีลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้ง
เชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กบัชาวจนี หลังจากนัน้น าทา่นกลับสูเ่มอืงดานัง ระหวา่งทางน าทา่นชมหมูบ่า้นแกะสลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแห่งใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร 
ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮัน 
เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง 
ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มรีูปปั้นทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา 
พน่น ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์ 
(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่  ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 

(โรงแรมทีด่านงัสว่นใหญไ่มค่อ่ยมหีอ้งTripleจะใชห้อ้งเป็นTwinและเพิม่เตยีงเสรมิแทนหรอืเตยีงคงิสไ์ซด ์2 เตยีง) 



 
 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั – หาดหมเีคว – ตลาดฮานดานงั – สนามบนิดานงั – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– 

กรงุเทพฯ (B/-/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่หาดหมเีคว เป็นหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงดานัง เนือ่งจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและ
น ้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดรั้บความสนใจไปทั่วโลกในชว่งสงครามเวยีดนาม เมือ่ทหารอเมรกิันใชเ้ป็น
พืน้ทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ และเรยีกหาดนีว้า่หาดไชน่า หลังจากสงครามสิน้สดุลง ชายหาดนีก้็เป็นทีน่ยิมในหมูค่น
ทอ้งถิน่และนักทอ่งเทีย่ว และมรีสีอรต์หรผูดุขึน้หลายแหง่ ซึง่รมิหาดก็จะมเีรอืกระดง้ของชาวบา้นทีท่ าประมง
แถวๆนีล้อยล าอยู ่อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บภาพความประทับใจ 

 
 

เดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยู่รมิแมน่ ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแมน่ ้า ดา้นหนา้
ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแมน่ ้าเป็นรปูปัน้หญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ สมควรแกเ่วลา
น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั 

13.15 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ961 
14.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

…………………………………………………………………………………… 
 



** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ *** ขอบพระคณุ

ทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่
12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่

12ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

20 – 23 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999 

25 – 28 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 5,500 13,999 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 5,500 13,999 

01 – 04 มกราคม 2562 15,999 15,999 15,999 5,500 11,999 

03 – 06 มกราคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 9,999 

10 – 13 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999 

17 – 20 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999 

21 – 24 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999 

24 – 27 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 
 
 



ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่าน
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้

ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 
บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 
คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการ
ใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
 
 



เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อื
วา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ี
ช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย
การบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่า
ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกนั
ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดั
จ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 
กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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


