
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – เมอืงฮอยอนั – สะพานญี�ปุ่ น – บา้นเลขที� 
101 – ศาลเจา้โบราณ – ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ั+มทาน – เมอืงดานงั – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั  (-
/L/D) 

08.00  พรอ้มกันที�สนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชั �น 4 แถว N สายการบนิ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
 
10.50  เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ เวียดเจ็ทแอร์ เที�ยวบนิที� VZ960 
12.30  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากผ่านขั �นตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดานงั เป็น

เมอืงใหญ่อันดับสี�ของเวยีดนามซึ�งเตบิโตอย่างรวดเร็วทั �งขนาดและความสําคัญซึ�งตั �งอยู่ระหว่างชายฝั�งทะเลและที�ราบสงู
ตอนกลางของเวยีดนาม  
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั ตั �งอยู่บนฝั�งแม่นํ�าทูโบน ใกลช้ายฝั�งทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าที�เจรญิรุ่งเรอืงมากในชื�อ
ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางสําคัญของการแลกเปลี�ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื�อฮอยอันไดรั้บ
ความเสยีหายจากการสูร้บและแม่นํ�าตื�นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึ�นที�เมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มี
สภาพบา้นเรอืนที�สวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริ�มให ้
ทนุทําโครงการบรูณะ เพื�อปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมที�ลํ�าคา่ 

เที�ยง บรกิารอาหารวา่งบนรถ BANH MY ขนมปงัฝร ั�งเศส สไตลเ์วยีดนาม (1) 
  

 
 



  

 

 

 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน นําท่านชม สะพานญี�ปุ่ น ที�สรา้งโดยชาวญี�ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคา
มงุกระเบื�องสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลื�น ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสี�เหลี�ยมจัตรัุส ซึ�งสรา้งเชื�อมเขตชาวญี�ปุ่ น กบัชาว
จนี 
 

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที� 101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึ�ง หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ�ง เป็น
สถาปัตยกรรมที�สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชั �น ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบูตกิ 
ดา้นหลังเป็นที�เก็บสนิคา้ ภายในเป็นที�อยูอ่าศัย มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชื�อมตอ่สว่นที�พักอาศัยหลายสว่น  
รปูแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนั�นอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซื�อของที�ระลกึ รา้นคา้ขายของที�ระลกึก็จะตั �งอยูใ่นบา้น
โบราณ บา้นเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจีนและญี�ปุ่ น ซึ�งไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ี
ผสมผสานกนัอยา่งน่าตื�นตาทั �งบา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 
 

 
นําท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ที�เกา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สี�เหลี�ยมจัตรัุส ซึ�งสรา้งเชื�อมเขตชาวญี�ปุ่ น กับชาว
จีน บา้นประจําตระกูลที�สรา้งขึ�นเมื�อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที�พบปะของผูค้นที�อพยพมาจากฟุกเกี�ยนที�มีแซ่
เดยีวกนั 

 



  

 

 

 

 
 
นําท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ั+มทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตั �งอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํ�า ในอดตีชว่งสงคราม
หมู่บา้นแหง่นี�เคยเป็นที�พักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนที�หมูบ่า้นแหง่นี�คอืประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืท่านจะไดช้ม
วัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งนี� หลังจากนั�นนําท่านเดนิทางกลับเขา้สู่ เมอืงดานงั ระหวา่งทางนําท่านชม
ผลติภณัฑส์นิคา้ OTOP ของเวยีดนามที�ผลติมาจากวสัดเุยื�อไผ ่
 

 
 
นําท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานที�ถูกประดับตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหง่นี�ใหท้่านไดเ้ห็นววิ
ของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
 



  

 

 

 

 
 
นําท่านชม สะพานมงักร อกีหนึ�งที�เที�ยวแห่งใหม่ สะพานที�มทีี�มคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย
งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื�อมตอ่สองฟากฝั�งของแมนํ่�าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมื�อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื�อง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึ�งสะพานมังกรแหง่นี�เป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง 
ซึ�งมรีูปปั�นที�มหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นนํ�า คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม โดยประมาณมังกรจะพ่นนํ�า 
และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที� และงดแสดงในชว่งที�มฝีน หมายเหต ุ: ในกรณีที�ท่านตอ้งการชมโชวพ์่นไฟของสะพานมังกรในชว่งเวลา
ดังกลา่ว ซึ�งเป็นเวลานอกเหนือจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร ์ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางไดจ้ากไกดแ์ละหัวหนา้ทัวร ์
เพื�อเดนิทางโดยตวัทา่นเอง ) 
 

 
  
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนซูฟีู๊ ด และกุง้มงักร (2) 
พกัที�  ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�สอง เมอืงดานงั – วดัหลนิอึUง – น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า – บานา ฮลิส ์– สะพานมอืทอง – สวนดอกไม ้– โรงเก็บไวน ์– สวน

สนกุแฟนตาซพีารค์ (B/L/D) 



  

 

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
นําท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิอึUง นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึTงแกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่ยนืโดดเดน่สงูที�สดุในเวยีดนาม 
ซึ�งมทํีาเลที�ตั �งด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตั �งอยูบ่นฐานดอกบัวสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพร
ใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึTงมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตั �งอยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 
องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลกัที�มเีอกลกัษณ์ทา่ทางที�ถา่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึ�งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  
 

 
 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

นําทา่นนั�งกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดื�มดํ�าไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้
ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที�ยาวที�สดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมื�อวันที� 9 มนีาคม ค.ศ.
2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึ�นไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ื�นชมกบัสดุยอด
ววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาในวนัที�อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานที�พักผ่อนหย่อนใจ ตั �งอยู่ทางตะวันตก
ของดานัง ซึ�งการท่องเที�ยวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั�งเศส
เมื�อสมัยที�ฝรั�งเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึ�นไปบนภูเขา สรา้งที�พัก สิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื�อ
ใชเ้ป็นที�พักผ่อน เนื�องจากที�นี�มอีากาศหนาวเย็นตลอดทั �งปี อุณหภูมเิฉลี�ยทั �งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านั�น  
 

 



  

 

 

 

 
 

นําท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที�ยวใหม่ล่าสุดซึ�งอยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั �งอยู่ในตําแหน่งที�โดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเที�ยวนงึที�ไดรั้บความนยิม
เป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิ�ม 
 

 
หลงัจากนั�นนําทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั�งเศส ที�มดีอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที�แสนเย็นสบาย ที�ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็
สามารถถา่ยรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมาก ใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรปูพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศที�สดุแสนจะโรแมนตกิ 



  

 

 

 

 

 
 
นําท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ที�มลีักษณะคลา้ยถํ�าที�ถูกสรา้งขึ�นมา ตั �งอยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแห่งนี�จะ
ถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที�เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลาย
สไตล ์ 

  



  

 

 

 

 
 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ ซึ�งมเีครื�องเลน่หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 
ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื�องเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิ�งของที�ระลกึของสวนสนุก  
 

 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครื�องเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยา่ง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขี[ผ ึ[ง ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 
 

 

 
 
 เครื�องเล่นที�กําลังเป็นที�ยอดฮติสําหรับท่านที�ชื�นชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครื�องเล่นจะมี

เนื�อเรื�องที�แตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีี �นั�งคลา้ยอานมา้
พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนงึว่าท่านกําลังขี�มา้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ที�ใหค้วามสมจรงิแบบ
ครบรส ที�นี�ถอืเป็นอกีทางเลอืกที�จะทําใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลี�ยนไป 

 



  

 

 

 

 
  
 เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพื�อม ทอ้งไสป้ั�นป่วน ไปกับเครื�องเลน่ ยกัษต์กตกึ เครื�องเลน่ที�สงูที�สดุในเครื�องเลน่ทั �งหมด 

เครื�องจะคอ่ยๆพาคณุขึ�นไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหวา่งทางก็ปล่อยใหช้มววิเพลนิๆบนนั�น เมื�อท่านนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใด
นั�นก็จะปลอ่ยทา่นดิ�งพสธุาสูพ่ื�นดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคมุที�ทําใหค้ณุแทบลมืหายใจ 
สนุกสุดมันส์กับเครื�องเล่นสุดคลาสสกิ รถบ ั+ม ขับรถ..บัc มกันใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบัc มรถใส่กัน ผูท้ี�หลงใหล
เสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทอืน ชนดิอวยัวะภายในแทบจะรวมอยูด่ว้ยกนัพลาดไมไ่ดก้บัเครื�องเลน่นี� 
 

 
  

เปลี�ยนมาเล่นอะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวทิยาศาตร์ใหท้่านไดเ้ห็นววิัฒนาการของ
ไดโนเสาร ์เหมาะสํารับเด็กๆ หรอืผูท้ี�ช ื�นชอบไดโดนเสารใ์หท้่านไดเ้ห็นการพัฒนาของไดโนเสารอ์ย่างใกลช้ดิใบแบบที�
ท่านไม่เคยพบเห็นที�ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนั�นก็พักใหห้ายเหนื�อยที�โซนเครื�องดื�มและอาหาร กับมุมสุดชคิแสน
น่ารักๆกนัสกัหน่อย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิส ์พเิศษ ... บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ(5) 
พกัที� MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 



  

 

 

 

 กรณี Type ของหอ้งพักที�ทา่นตอ้งการเต็ม ขอสงวนสทิธิhในการเปลี�ยนแปลง Type หอ้งพักที�วา่งใหแ้กท่า่น 
 

 
  
วนัที�สาม บานา ฮลิส ์– หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น (รา้นของที�ระลกึ) – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– 

กรงุเทพฯ (B/-/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 นําท่านเดนิทางลงจากบานาฮลิสด์ว้ยกระเชา้เพื�อเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง ระหวา่งทางนําท่านชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ

ออ่น เป็นรา้นขายของฝากเชน่ หนิออ่น หยก เสื�อผา้ กระเป๋า ของที�ระลกึ โดยสนิคา้ที�มชี ื�อเสยีงอย่างมากก็คอืสนิคา้จาก
การแกะสลกัหนิออ่น  
จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมอืงดานัง ตั �งอยู่รมิแม่นํ�าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่นํ�า ดา้นหนา้
ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่นํ�าเป็นรูปปั�นหญงิสวยงาม มทีั �งของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของที�
ระลกึ เสื�อผา้ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝาก 

 

ณ ตลาดฮานแห่งนี�มีของฝากใหท้่านเลอืกซื�อมากมายไม่ว่าจะเป็น ข น ม 
เสื�อผา้ชดุชดุอา่วหญา่ย เม็ดบวัอบแหง่กาแฟขี�ชะมด และที�เป็นของฝากที�ข ึ�น ชื�อสําหรับ
การมาเวยีดนามคงหนไีมพ่น้กาแฟ ซึ�งเป็นของฝากที�หากมาเวยีดนามแลว้ไม่ ซื� อ ค งจ ะ
ไมไดนั้�นคอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee ,Legend Coffee 
เดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานดานงั 

13.15  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ทแอร ์เที�ยวบนิที� VZ961 
14.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ัUวภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั[งกอ่นทําการออกต ัUวเนื�องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัUวเครื�องบนิ 

01 – 03 พฤศจกิายน 2562 10,999 4,000 7,999 



  

 

 

 

15 – 17 พฤศจกิายน 2562 10,999 4,000 7,999 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 10,999 4,000 7,999 

09 – 11 ธนัวาคม 2562 10,999 4,000 7,999 

10 – 12 ธนัวาคม 2562 10,999 4,000 7,999 

13 – 15 ธนัวาคม 2562 11,999 4,000 8,999 

27 – 29 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

29 – 31 ธนัวาคม 2562 14,999 4,500 11,999 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 15,999 4,500 12,999 

04 – 06 มกราคม 2563 9,999 4,000 7,999 

10 – 12 มกราคม 2563 10,999 4,000 7,999 

24 – 26 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,999 

25 – 27 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,999 

07 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 4,000 9,999 

10 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 4,000 7,999 

15 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 4,000 8,999 

21 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 4,000 8,999 

06 – 08 มนีาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

07- 09 มนีาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

20 – 22 มนีาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั[น ไมเ่ชน่น ั[นทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ั[งส ิ[น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้าํการจา่ยคา่ต ัUวไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ั[ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ั[งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขึ[นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิh
ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิhในการคนืมดัจาํท ั[งหมด เนื�องจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัUวเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี [ามนัที�ยงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที�

เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ต ัUวเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนี[รวม 
� คา่ตัTวเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    � คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  � คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
� คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
� คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
� คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 



  

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี[ไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
�คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
�คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 
 
เง ื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสํารองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�

ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเที�ยว
สละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปี
นั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�(ผูม้ชี ื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที�ตอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชําระแลว้ทั �งหมด 
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารที�ชําระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กท่องเที�ยว เชน่ การ

สํารองที�นั�งตัTวเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรอืเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิhในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทางและ
อื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัTวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิhในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัTวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื�อเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  



  

 

 

 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกนัทกุชิ�น

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก 
ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สํารองขึ[นไปบนเครื�องบนิดงันี[ แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใสก่ระเป๋า
ตดิตวัถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สํารองที�มคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4.      หา้มนําแบตเตอรี�สํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
 

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

 


