
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวยีดนามกลาง ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์4 วนั 3 คนื (พกับนบานาฮลิล)์  

บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ VIETJET AIR 

บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG เทีย่วเวยีดนามกลาง-เมอืงมรดกโลก 

พกัหรู 4 ดาว 2 คนื (เมอืงเว ้และบานาฮลิล)์ พกัเมอืงดานงั 1 คนื  

พเิศษ..อาหารหลากหลายครบทุกมือ้ อนิเตอรบุ์ฟเฟ่บนบานาฮลิล ์

อิม่อรอ่ย เมนู..แหนมเนอืงตน้ต าหรบั และอาหารทะเลซฟู๊ีด 

แถมฟร ี!! กระเป๋ากิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสุดเท ่เวยีดนาม 

WIFI FREE ON BUS  น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

 

หมายเหตุ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่น

วนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ 

การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้น

ความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่

คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 



 
 

วนัที ่1  กรุงเทพ – ดานงั – สะพานมงักร – คารฟ์ดรากอ้น – สะพานแหง่ความรกั 

12.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ Viet Jet 

Air พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

15.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ962  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงดานงั หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงดานัง เมืองส าคัญ

ทางภาคกลางของประเทศเวยีดนาม  

น าท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังไดร้ับอสิรภาพ

และเป็นสถานที่ทีนั่กท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชม คารฟ์ดรากอ้น 

ใกลกั้บสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในต านานที่พ่นน ้าจากปากคลา้ยกับเมอร์ไลออ้นของสงิคโปร์เป็นอนุสาวรีย์

ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองของดานัง ซึง่คาร์ฟดรากอ้นนี้มีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศกึษาหาความรู ้

มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเตบิใหญ่ เรียนสูงขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลือประเทศชาต ิชม สะพาน

แห่งความรกั เป็นสะพานที่คู่รักนิยมมาเขียนชือ่พรอ้มคลอ้งกุญแจ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มังกร) (1) 

พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2  ดานงั – เมอืงมรดกโลกฮอยอนั – น ัง่เรอืกระดง้ – พกับานาฮลิล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั น าท่านแวะชมหมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ที่มีชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในงาน

ฝีมือการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก  

จากนั้นน าท่านน ัง่เรอืกระดง้ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน (Bamboo basket boat) พาท่าน

น่ังเรือกระดง้ สัมผัสวถิีชวีติชาวเวียดนาม  

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมืองทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึน้ทะเบียนจากองคก์าร

ยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่ห์อยู่ที่บา้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมือง

ฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก  



 
 

จากนั้นชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่ วดักวางตุง้ ที่ชาวจีน

(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ใหค้วามเคารพนับถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสริมิงคล มีเรื่องราว

ของสามก๊กลอ้มรอบสถานที่แห่งน้ี  

น าชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์วัดกวนอู ศาลเจา้ชุมชนชาวจีน ชมสะพานญีปุ่่น สะพานเกาไหลเวียน ซึง่

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อเชือ่มคนในชุมชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน และ 

บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจนีเขา้

เมื่อศตวรรษที่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองโดยเฉพาะงาน

ฝีมือ อาท ิภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์ เม ืองฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ 

ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาตเิวียดนาม) จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่เมืองดานัง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนแูหนมเนอืงตน้ต าหรบั (3) 

  น าท่านสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง ภูเขาบานาฮลิล ์ซ ึง่ห่างจากตัวเมอืงดานังประมาณ 40 กโิลเมตร ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง ภูเขาแห่งน้ีประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่ว รสีอรท์ โรงแรม และสวนสนุก น า

ท่านสู่จุดไฮไลท์ เพลดิเพลนิกับการ น ัง่กระเชา้ขึน้ไปขา้งบนภูเขาบานาฮลิล ์ที่ไดร้ับการบันทกึสถติิโลก 

โดย World Record ว่าเป็นกระเชา้ที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถงึ 5,801 เมตร 

ในอดีตบานาฮลิล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกคน้พบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขา้มาปกครอง

เวยีดนาม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาต)ิ (4) 

 พักที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอื เทยีบเท่าระดับ 4ดาว พักบนบานาฮลิล์ 

หมายเหตุ : หอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 

 

เงือ่นไขส าหรบัพกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครวั 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากตอ้งการพักหอ้งเดยีวกัน เป็นหอ้ง FAMILY BUNK  

 (เตยีง 2 ชัน้ / 2 เตยีง) สามารถแจง้รเีควสได ้โดยไม่มค่ีาใชจ้่ายเพิม่ 

2. หอ้ง FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ชัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ่ 1 เตยีง)  มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 300 บาทตอ่ท่าน 

3. เด็กอายุต ่ากว่า 11 ปี และสงูไม่เกนิ 120 เซนตเิมตร พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสรมิเตยีง ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

4. กรณีพักเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์เพิม่ 2,000 บาทต่อท่าน 

เนือ่งจากหอ้ง FAMILY SUPERIOR มคีอ่นขา้งจ ากดั ดงัน ัน้หากทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลา่ว  

กรุณาสอบถามหอ้งพกักบับรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3  บานาฮลิล ์– สะพานทอง – เว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดงบา – ลอ่งเรอืมงักร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 

ใหท้่านอสิระกับเครือ่งเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์  (Ba Na Hills Fantasy 

Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตัง้อยู่

ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนใหร้่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 

3D,4D,5D บา้นผสีงิ ถ ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเล่นต่างๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน  



 
 

จากนั้นน าท่านชมสะพานสทีอง หรือ สะพานมอื สถานที่ท่องเทีย่วใหม่ล่าสุดตัง้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่าง

สวยงามพรอ้มเป็นจุดชมววิบนเขาบาน่าฮลิล ์จุดเช็คอนิสดุฮติตอนน้ี 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเว ้ตามถนนเรียบตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก ลอดอุโมงคฮ์ายวาน ซึง่เป็นอุโมคท์ี่เจาะ

ระหว่างเขาฮายวาน มคีวามยาว 6,280 เมตร  

ระหว่างทางน าท่านแวะพักผ่อนรา้นกาแฟขึน้ชือ่ของเวียดนามและชมผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่ซ ึง่

เป็นนวัตกรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสทีม่ขีบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพือ่จะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่

และใชผ้ลติออกมาเป็นสนิคา้ต่างๆทีม่ปีระโยชน์ดต่ีอสขุภาพ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

น าท่านชม วดัเทยีนมู ่เป็นศูนยก์ลางทางพุทธนกิายมหายานทีม่อีายุเกา่แกนั่บเป็นหลายรอ้ยปี วัดแห่งน้ีม ีเจดยี ์

Phuoc Duyen ทรงเกง๋จนี 8เหลีย่ม 7ชัน้ ฝ่ังซา้ยและขวามศีลิาจารกึและระฆังส ารดิขนาดใหญ่หนักถงึ 2,000 

กิโลกรัม และนอกจากน้ียังมีรถออสตินสฟ้ีาของอดีตเจา้อาวาสองค์ที่เคยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจมินิห์เพื่อ

ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิตแ์ละการฉอ้ราษฎบ์ังหลวงของรัฐบาลโงดนิเยยีมเป็นสิง่ที่มี

ความส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืงของประเทศเวยีดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตนิสฟ้ีาคันนัน้ได ้

ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภ้ายในวัดแห่งน้ี  

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงบา ที่มีชือ่เสยีงของเมืองเว ้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากของที่ระลกึ สนิคา้เครื่องใช ้

ต่างๆรวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 

จากนัน้น าคณะลอ่งเรอืมงักรทีแ่มน่ า้หอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝ่ัง พรอ้มชมการแสดงดนตรี

พระราชนพินธท์ีเ่ป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาวเวยีดนาม ถอืไดว่้าเป็นการแสดงทีง่ดงามและเป็น

สิง่ทีเ่วลามาเทีย่วเมอืงเวไ้ม่ควรพลาด 

พกัที ่Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 

4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4  เว ้– พระราชวงัไดโนย – ดานงั – เจา้แมก่วนอมิ – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสุดทา้ยของเวียดนาม ที่องคก์ารยูเนสโกประกาศให ้

เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ท าการของระบบราชวงศส์ุดทา้ยของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์

เหงยีน มกีษัตรยิ ์13 องคท์ีไ่ดข้ึน้ครองราชย ์นับตัง้แต่ปี ค.ศ.1802 จนถงึ ค.ศ.1945 มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิง่ น าท่านชมทัง้ 3 สว่นของพระราชวังอันไดแ้ก ่ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวัง

ทีเ่รยีกว่า “กงิถั่น” ทีท่ าการของพระองคกั์บเสนาธกิารและแม่ทับ ทอ้งพระโรงทีเ่รยีกว่านครจักพรรคด ์“ไถหว่า”

และส่วนที่ส าคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชนีิ นางสนมและ

กลุ่มคนรับใชเ้ป็นขันท ีทีเ่รยีกกันว่า ”ตือ๋ก๋ัมถั่น”  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

น าท่านสักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่ที่สุดของเมือง

ดานัง เป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี ่รวบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้และจติใจของผูค้นอยู่ในทีนี่้ 

ภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบน้ี 

นอกจากน้ียังมีรูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ ซึง่มีความสูงถงึ 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว กวา้ง 

35 เมตร ยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอก



 
 

ชายฝ่ังและยังมีหนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิท์ี่ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึง่

จุดที่สามารถมองววิ เมืองดานังไดส้วยงามมาก  

น าท่านสู ่ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที่นยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้

เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟ 

ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาตเิวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที่ระลกึมากมาย

เพื่อฝากคนที่บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเมอืงดานงั  

เย็น รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวียดนามที่ไดร้ับอทิธพิลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอกีชือ่

ว่า "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

18.15 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เทีย่วบนิที ่VZ963  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

 

 

 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 3คนื 

01-04 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

02-05 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

03-06 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

04-07 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

05-08 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

06-09 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

07-10 ก.พ. 63 14,900 14,900 4,500 

08-11 ก.พ. 63 14,900 14,900 4,500 

09-12 ก.พ. 63 14,900 14,900 4,500 

10-13 ก.พ. 63 12,900 12,900 4,500 

11-14 ก.พ. 63 12,900 12,900 4,500 

12-15 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

13-16 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

14-17 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

15-18 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

16-19 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

17-20 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

18-21 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

19-22 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

20-23 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

21-24 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

22-25 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

23-26 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

24-27 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

25-28 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

26-29 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,500 

27 ก.พ.-01 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

28 ก.พ.-02 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

29 ก.พ.-03 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

01-04 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

02-05 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

03-06 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

04-07 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

05-08 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

06-09 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

07-10 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

08-11 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

09-12 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

10-13 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

11-14 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

12-15 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 



 
 

13-16 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

14-17 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

15-18 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

16-19 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

17-20 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

18-21 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

19-22 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

20-23 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

21-24 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

22-25 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

23-26 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

24-27 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

25-28 ม.ีค. 63 11,999 11,999 4,500 

01-04 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

03-06 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

09-12 เม.ย. 63 15,900 15,900 4,500 

12-15 เม.ย. 63 17,900 17,900 4,500 

17-20 เม.ย. 63 14,900 14,900 4,500 

23-26 เม.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

30 เม.ย.-03 พ.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

07-10 พ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

13-16 พ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

15-18 พ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

28-31 พ.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

04-07 ม.ิย. 63 14,900 14,900 4,500 

11-14 ม.ิย. 63 13,900 13,900 4,500 

25-28 ม.ิย. 63 13,900 13,900 4,500 

11-14 ก.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

25-28 ก.ค. 63 15,900 15,900 4,500 

06-09 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

15-18 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

27-30 ส.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

03-06 ก.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

12-15 ก.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

19-22 ก.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

26-29 ก.ย. 63 13,900 13,900 4,500 

02-05 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

07-10 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

09-12 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

14-17 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

16-19 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

21-24 ต.ค. 63 14,900 14,900 4,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก 

อายุต า่กวา่ 2ปี 
4,900 บาท 

 



 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 

▪ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

▪ ค่าทีพ่ักหอ้งคู่ ดังทีร่ะบุในรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

▪ ค่าอาหาร ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่าเขา้ชม ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่ารถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบุในรายการ 

▪ ค่าประกันอุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

▪ ค่าปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

▪ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง  

▪ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

▪ ค่าทปิคนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของ

ประเทศ) 

▪ ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีดู่แลจากไทย แลว้แต่สนิน า้ใจของท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ แต่ไม่

บงัคบัทปิ) 

▪   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและต๋ัวเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็น ราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้15 วัน กอ่นการ

เดนิทาง) 

▪ กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทจะท า

การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง

ได ้ตามความเป็นจรงิ  

▪ ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม  
(ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ีดู่แลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่ 

 

 



 
 

หมายเหตุ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 10 ท่าน ในกรณีน้ี

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ เมือ่มกีารออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ ไม่สามารถรฟัีนได ้อันเน่ืองมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

▪ หากท่านไม่ไดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืค่าต๋ัวเขา้ชมใดๆ  ในกรณีจอยทัวร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้เน่ืองจากค่าบรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบ

เหมาจ่าย 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผดิชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสยี หรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตุสุดวสิัยบาง

ประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทางบรษัิทของ

สงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 

* เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ   

จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ * 

 

บรกิารเพิม่เตมิ เล่นเน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 

 
 


