
 
 
 
 
 
 

 
 



วนัทหีนงึ กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – เมอืงดานงั – สะพานมงักร – สะพาน
แหง่ความรกั  (-/-/D) 

13.00  พรอ้มกันทีสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน 4 แถว N สายการบนิ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ พบเจา้หนา้ทขีอง
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
 
15.50  เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ เวียดเจ็ทแอร์ เทียวบนิที VZ962 
17.30  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขันตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืง

ดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดับสขีองเวยีดนามซงึเตบิโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญซงึตังอยู่ระหว่างชายฝัง
ทะเลและทรีาบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  
 

 
 
นําท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทถีกูประดับตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหง่นใีหท้า่นได ้
เห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
 



 
 
นําทา่นชม สะพานมงักร อกีหนงึทเีทยีวแหง่ใหม่ สะพานทมีทีมีคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน 
ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชอืมตอ่สองฟากฝังของแมนํ่าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมอื 29 มนีาคม พ.ศ. 
2556 เนอืงในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซงึสะพานมังกรแหง่นเีป็น Landmark แหง่
ใหมข่องเมอืงดานัง ซงึมรีูปปันทมีหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พน่นํา คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ 
โดยประมาณมังกรจะพน่นํา และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท ีและงดแสดงในชว่งทมีฝีน หมายเหต ุ: ในกรณีททีา่นตอ้งการชมโชวพ์น่
ไฟของสะพานมังกรในชว่งเวลาดงักลา่ว ซงึเป็นเวลานอกเหนอืจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร ์ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการ
เดนิทางไดจ้ากไกดแ์ละหวัหนา้ทัวร ์เพอืเดนิทางโดยตวัทา่นเอง ) 
 

 
  
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนซูฟีู๊ ด และกุง้มงักร (1) 
พกัท ี ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทสีอง เมอืงดานงั – วดัหลนิองึ – เมอืงเว ้– พระราชวงัเว ้– นงัรถซโิคล่ – ล่องเรอืมงักร – ตลาดดองบา 
(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัหลนิองึ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงทสีุดใน
เวยีดนาม ซงึมทํีาเลทตีังด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิม
ไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิองึมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตังอยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ใน
ลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลักทมีเีอกลักษณ์ท่าทางทถีา่ยทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์งึ
แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  
 

 
 
หลังจากนันนําท่านเดนิทางลงสูเ่มอืงดานังดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดมิ นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้ตังอยู่ใจกลางของ
ประเทศเวยีดนาม อยูห่า่งจากชายฝังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน ซงึไดป้กครองตอ่กนัมาเพยีง 
33 ปี ฝรังเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญปีุ่ นก็เขา้มายดึครองบังคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบัต ิตอ่มา
เมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนงึของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สอืมสลายลงภายใตก้ารปกครอง
ของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดดูนักทอ่งเทยีวเพราะมแีหลง่ประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม เสน่หท์ไีรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมที
ลําคา่มแีบบฉบับของตนเอง และยังมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝังแม่นําหอมดว้ย ระหวา่งทางนําทา่นชมสนิคา้ otop 
จากวสัดเุยอืไผ ่และรา้นไขม่กุ  

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 

 



นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเว ้ทีสรา้งขนึในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทรัีบรองเชอืพระวงศร์ะดับสูงและนักการทูต
ตา่งประเทศ สถานทจัีดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตง่อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยนํามันครังสแีดงและ
ลวดลายสทีอง มตํีาหนักหลายหลงั อทุยาน วดั ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 
นําท่าน นงัรถสามลอ้ซโิคล ่ซงึรถซโิคล่นีเป็นอกีหนงึสัญญาลักของการมาเยอืนประเทศเวยีดนาม ใหท้่านไดช้มบรเิวณ
โดยรองของพระราชวงัอยา่งเพลดิเพลนิ  

 

 
 
หลงัอาหารคํานําทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมนํ่าหอม แหลง่กําเนดิของแมนํ่าหอมมาจากบรเิวณตน้นําทอีดุมไปดว้ยดอกไม ้
ป่าทสีง่กลนิหอม เป็นแมนํ่าสายสนั  ๆบนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีนืบา้น และ นักรอ้งชาวเวยีดนามทจีะ มาขบักลอ่ม
บทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน  
 

 
 
จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิกบัการซอืของท ีตลาดดองบา ตลาดในร่มแหง่เมอืงเวต้ังอยูต่ดิรมิแมนํ่าหอม  ม ี2 ชนั ขาย
ทังสนิคา้ของทรีะลกึตา่งๆ และของใชป้ระจําวนั ซงึจะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจา่ยซอืของกนัอยา่งคบัคงั 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (4) 
พกัท ี MODIAL HOTEL /CENTURY HOTEL / PARK VIEW HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– เมอืงฮอยนั – สะพานญปีุ่ น – บา้นเลขท ี101 – ศาลเจา้โบราณ – ลอ่งเรอืกระดง้

หมูบ่เนกมัทาน – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – กระเชา้ไฟฟ้า – บานา ฮลิส ์(B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลยีม 7 ชนั แตล่ะชนัหมายถงึชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ มรีูปปันเทพเจา้ 
6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่น ีภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์มิเอบิกบัพระพทุธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 



 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั ตงัอยูบ่นฝังแมนํ่าทโูบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ทเีจรญิรุ่งเรอืงมากใน
ชอืไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกับตะวันตก ตอ่มาเมอืฮอย
อันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแม่นําตนืเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขนึทเีมืองดานังแทน ทําใหฮ้อยอันใน
ปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทสีวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและ
รัฐบาลโปแลนด์ไดร้เิรมิใหทุ้นทําโครงการบูรณะ เพือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตร์ของ
สถาปัตยกรรมทลํีาคา่ 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 

 



จากนันนําท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน นําท่านชม สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มี
หลังคามุงกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสเีหลยีมจัตุรัส ซงึสรา้งเชอืมเขต
ชาวญปีุ่ น กบัชาวจนี 
 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขท ี101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนงึ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนงึ 
เป็นสถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบู
ตกิ ดา้นหลงัเป็นทเีก็บสนิคา้ ภายในเป็นทอียูอ่าศยั มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมตอ่สว่นทพัีกอาศัย
หลายสว่น  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนันอสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของที
ระลกึก็จะตังอยู่ในบา้นโบราณ บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดรั้บ
การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกันอย่างน่าตนืตาทังบา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ 
บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 
 

 



นําท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทเีกา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สเีหลยีมจัตรัุส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น 
กับชาวจนี บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟุ
กเกยีนทมีแีซเ่ดยีวกนั 

 

 
 
นําท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกมัทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํา ในอดตีชว่ง
สงครามหมู่บา้นแห่งนีเคยเป็นทีพักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีหมู่บา้นแห่งนีคอืประมง ระหว่างการ
ลอ่งเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแหง่นี หลังจากนันนําท่านเดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงดานงั 
ระหวา่งทางนําท่านชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นรา้นขายของฝากเชน่ หนิออ่น หยก เสอืผา้ กระเป๋า ของที
ระลกึ โดยสนิคา้ทมีชีอืเสยีงอยา่งมากก็คอืสนิคา้จากการแกะสลกัหนิออ่น  

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บนบานา ฮลิส ์พเิศษ เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ(7) 
 

 
 
นําทา่นนังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดมืดําไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็น
กระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุค๊เมอืวันท ี9 
มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และ



ไดช้นืชมกับสดุยอดววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทพีักผ่อน
หย่อนใจ ตังอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซงึการท่องเทียวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่ง
เมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมอืสมัยทฝีรังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขนึไปบนภูเขา 
สรา้งทีพัก สิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือใชเ้ป็นทีพักผ่อน เนืองจากทีนีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี 
อุณหภูมเิฉลยีทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน  
 

 
 
พกัท ี MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 
 กรณี Type ของหอ้งพักททีา่นตอ้งการเต็ม ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลง Type หอ้งพักทวีา่งใหแ้กท่า่น 
 

 
 
วนัทสี ี บานา ฮลิส ์– สะพานมอืทอง – สวนดอกไม ้– โรงเก็บไวน ์– สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ – ตลาดฮาน – 

สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(B/L/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

นําท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทยีวใหม่ลา่สดุซงึอยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตังอยูใ่นตําแหน่งทโีดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทยีวนงึที



ไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็ม
อมิ 
 

 
 
หลงัจากนันนําทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รังเศส ทมีี
ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทแีสนเย็นสบาย ทไีมว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหน
ของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศทสีดุ
แสนจะโรแมนตกิ 

 

 



 
 
นําท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทมีลีักษณะคลา้ยถําทถีูกสรา้งขนึมา ตังอยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้ง
แห่งนีจะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทเีก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบ
ตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 

  

 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซงึมเีครอืงเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์อง
หนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครอืงเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวน
สนุก  
 



 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครอืงเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยา่ง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขผีงึ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 
 

 

 
 
 เครอืงเล่นทกํีาลังเป็นทยีอดฮติสําหรับท่านทชีนืชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครอืงเล่น

จะมเีนือเรอืงทแีตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีนัีงคลา้ย
อานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนงึว่าท่านกําลังขมีา้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ทใีหค้วาม
สมจรงิแบบครบรส ทนีีถอืเป็นอกีทางเลอืกทจีะทําใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลยีนไป 

 

 
  
 เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพอืม ทอ้งไสป้นัป่วน ไปกับเครอืงเล่น ยกัษต์กตกึ เครอืงเล่นทสีงูทสีดุในเครอืงเล่น

ทังหมด เครอืงจะคอ่ยๆพาคณุขนึไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหวา่งทางก็ปลอ่ยใหช้มววิเพลนิๆบนนัน เมอืทา่นนับ 1 2 3 
(ในใจ) ทันใดนันก็จะปลอ่ยทา่นดงิพสธุาสูพ่นืดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคมุททํีาใหค้ณุแทบลมื
หายใจ 



สนุกสดุมันสก์บัเครอืงเลน่สดุคลาสสกิ รถบมั ขบัรถ..บัมกนัใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบัมรถใสก่ัน ผูท้หีลงใหล
เสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทอืน ชนดิอวัยวะภายในแทบจะรวมอยูด่ว้ยกนัพลาดไมไ่ดก้บัเครอืง
เลน่น ี
 

 
  

เปลยีนมาเลน่อะไรเบาๆกนับา้งกบั BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวทิยาศาตรใ์หท้า่นไดเ้ห็นววิัฒนาการของ
ไดโนเสาร ์เหมาะสํารับเด็กๆ หรอืผูท้ชีนืชอบไดโดนเสารใ์หท้่านไดเ้ห็นการพัฒนาของไดโนเสารอ์ย่างใกลช้ดิใบ
แบบททีา่นไมเ่คยพบเห็นทไีหนมากอ่นอยา่งแน่นอน จากนันก็พักใหห้ายเหนอืยทโีซนเครอืงดมืและอาหาร กบัมุม
สดุชคิแสนน่ารักๆกนัสกัหน่อย หลงัจากนันนําทา่นกลบัสูเ่มอืงดานัง 

 นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมอืงดานัง ตังอยู่รมิแม่นําฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่นํา ดา้นหนา้
ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่นําเป็นรูปปันหญงิสวยงาม มทีังของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และ
ของทรีะลกึ เสอืผา้ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝาก 

 

ณ ตลาดฮานแห่งนีมขีองฝากใหท้่านเลอืกซอืมากมายไม่ว่าจะเป็น
ขนม เสอืผา้ชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขชีะมด และทเีป็นของ
ฝากทขีนึชอืสําหรับการมาเวยีดนามคงหนไีมพ่น้กาแฟ ซงึเป็นของฝากทหีาก
มาเวยีดนามแลว้ไมซ่อืคงจะไมไดนั้นคอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee ,Legend 
Coffee 
 
เดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานดานงั 

18.15  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ทแอร ์เทยีวบนิท ีVZ963 
19.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร *** 



อตัราคา่บรกิาร 

 
กาํหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัร ์

ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

01 – 04 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,599 
06 – 09 พฤศจกิายน 2562 11,999 4,500 8,599 
07 – 10 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,599 
08 – 11 พฤศจกิายน 2562 

เพมิพเีรยีด 12,999 4,500 9,599 

13 – 16 พฤศจกิายน 2562 11,999 4,500 8,599 
15 – 18 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,599 
20 – 23 พฤศจกิายน 2562 11,999 4,500 8,599 
21 – 24 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,599 
27 – 30 พฤศจกิายน 2562 11,999 4,500 8,599 
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 12,999 4,500 9,599 
04 – 07 ธนัวาคม 2562 12,999 4,500 9,599 
05 – 08 ธนัวาคม 2562 14,999 4,500 11,599 
09 – 12 ธนัวาคม 2562 12,999 4,500 9,599 
10 – 13 ธนัวาคม 2562 12,999 4,500 9,599 
11 – 14 ธนัวาคม 2562 12,999 4,500 9,599 
12 – 15 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,599 
18 – 21 ธนัวาคม 2562 12,999 4,500 9,599 
20 – 23 ธนัวาคม 2562 

เพมิพเีรยีด 12,999 4,500 9,599 

25 – 28 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,599 
26 – 29 ธนัวาคม 2562 14,999 4,500 11,599 
28 – 31 ธนัวาคม 2562 16,999 5,500 13,499 
01 – 04 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,599 
09 – 12 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,599 
10 – 13 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,599 
15 – 18 มกราคม 2563 10,999 4,500 8,599 
17 – 20 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,599 
22 – 25 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,599 
23 – 26 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,599 

29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 12,999 4,500 9,599 



30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 
เพมิพเีรยีด 12,999 4,500 9,599 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 13,999 4,500 10,599 
05 – 08 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 4,500 9,599 
06 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,599 
07 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,500 11,599 
08 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,500 11,599 
12 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 4,500 9,599 
14 – 17 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,599 
19 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 4,500 9,599 
20 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,599 
21 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,599 
26 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 12,999 4,500 9,599 
27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 13,999 4,500 10,599 
28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 13,999 4,500 10,599 
04 – 07 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,599 
05 – 08 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,599 
06 – 09 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,599 
11 – 14 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,599 
12 – 15 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,599 
13 – 16 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,599 
18 – 21 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,599 
19 – 22 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,599 
20 – 23 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,599 
25 – 28 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,599 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 4,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจาํไมว่า่ดว้ย
กรณีใดๆทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี

ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิด้

ชําระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 



อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่
ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีังเพมินอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้
บรกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอื
เอเจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการ
จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ 

การสํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 
3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสาย

การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ที
รัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์ีเป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 



4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทางและอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักท่องเทียวทีมไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษี
เชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนั

ทกุชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจได ้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ีแบตเตอรสํีารองสามารถนําใส่
กระเป๋าตดิตวัถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4.      หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


