
 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

วนัทีห่น ึง่ กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- เมอืงดานงั - เมอืงฮอยอนั - จ ัว่ฟุกเกีย๋น - สะพานญีปุ่่ น 
- บา้นเลขที ่101 – ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – เมอืงดานงั (-/L/D) 

 
08.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 แถว N สายการบนิ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ พบ

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
10.50 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ บางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่ 
12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคน

เขา้เมอืง เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดบัสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญ
ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่
เจร ิญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง

ตะวันออกกบัตะวันตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอันไดร้ับความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตืน้เขนิ เมืองท่าจงึไป
สรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ี
ประตแูกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิร ิม่ใหทุ้นท าโครงการบูรณะ 

เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่า (ใชเ้วลาเดนิทางราวๆ 
1 ชัว่โมง)  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

น าทา่นชม จ ัว่ฟกุเกีย๋น บา้นประจ าตระกูลทีส่รา้งข ึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของ
ผูค้นทีอ่พยพมาจากฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกนั 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่ัวเมืองโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็น
รูปทรงโคง้ มีหลังคามุงกระเบื้องสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมีเจดยีท์รงสีเ่หลีย่ม

จัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญี่ปุ่ น กับชาวจีน น าท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก 
หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลงับา้นไปจรดถนนอีกสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของ

ฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ 
ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชือ่มต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน  
รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมือง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของที่

ระลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ บา้นเกา่โบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจีนและญี่ปุ่ น 
ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกนัอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประ
ชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 

น าทา่น ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ใน
อดตีชว่งสงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นทีพ่ักอาศยัของทหาร อาชพีหลกัของคนทีห่มู่บา้นแห่งนีค้อืประมง 

ระหว่างการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งนี้  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทาง
กลบัเขา้สู ่เมอืงดานงั ระหว่างทางน าทา่นชมหมูบ่า้นแกะสลกั 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
หลงัทานอาหารค า่ น าทา่นชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ีที่
มคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อ

สองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี 
แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มรีูปปั้นที่

มหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์ 
(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
พกัที ่  ADINA HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาว เทยีบเทา่หรอืระดบัเดยีวกนั 



 

 

วนัทีส่อง ตลาดฮาน - วดัหลนิอ ึง๋ - บานาฮลิล ์- สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE - สวนสนุกแฟนตาซ ี
พารค์ (B/L/D) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้ม

แม่น ้า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึ
แหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเด่นสงู
ทีส่ดุในเวียดนาม ซึง่มีท าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่า
งาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลนิอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก

ประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักทีม่ีเอกลักษณ์
ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

น าทา่นน่ังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมืองบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บา
นา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้ับการบันทกึ
จากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ข ึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิล์

อันเก่าแก่ของบานาฮลิลร์ีสอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศ
สดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอรท์และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การ
ท่องเทีย่วของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศส



 

 

เมื่อสมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่ัก ส ิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นทีพ่ักผ่อน เนื่องจากทีน่ี ่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี 

ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่ทอ่งเทีย่วใหม่ลา่สดุซึง่อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์

เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุด
ทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 
360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ FANTASY PARK ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทาย

ความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลอืกชอ้ป
ป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก ไดเ้วลาน าทา่นน่ังกระเชา้กลบัสูด่านัง สมควรแกเ่วลาน าท่านน่ังกระเชา้ลงสู่

ดา้นลา่ง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บนบานา่ฮลิล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ 
พกัที ่  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานา่ฮลิส ์  



 

 

วนัทีส่าม บาน่า ฮลิส ์- หาดหมเีคว - เมอืงดานงั - สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 
(B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางจาก บาน่าฮลิส ์กลบัเขา้สูเ่มอืงดานัง น าทา่นชม หาดหมเีคว เป็นหาดที่

มชีือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงดานัง เนื่องจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและน ้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดร้ับ
ความสนใจไปทัว่โลกในชว่งสงครามเวยีดนาม เมือ่ทหารอเมรกินัใชเ้ป็นพืน้ทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ และเรียก
หาดนี้ว่าหาดไชน่า หลงัจากสงครามสิน้สดุลง ชายหาดนี้ก็เป็นทีน่ยิมในหมู่คนทอ้งถิน่และนักท่องเทีย่ว 

และมีรีสอรต์หรูผุดขึน้หลายแห่ง ซึง่รมิหาดก็จะมีเรือกระดง้ของชาวบา้นทีท่ าประมงแถวๆนี้ลอยล าอยู่ 
อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานดานงั 

13.15 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ961 
14.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทบัใจ 

..................................................................................................................... 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุ า่กวา่12
ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่12

ปี) 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

24 – 26 ตลุาคม 2561 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

27 – 29 ตลุาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2561 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

03 – 05 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

07 – 09 พฤศจกิายน 2561 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 

10 – 12 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

14 – 16 พฤศจกิายน 2561 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 



 

 

17 – 19 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

21 – 23 พฤศจกิายน 2561 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

24 – 26 พฤศจกิายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

28 – 30 พฤศจกิายน 2561 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

01 – 03 ธนัวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

05 – 07 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

08 – 10 ธนัวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999 

12 – 14 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

15 – 17 ธนัวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

19 - 21ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

22 – 24 ธนัวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

26 – 28 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999 

28 – 30 ธนัวาคม 2561 15,999 15,999 15,999 4,000 10,999 

09 – 11 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 

12 – 14 มกราคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

16 – 18 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 

19 – 21 มกราคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

23 – 25 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 

26 – 28 มกราคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2562 9,999 9,999 9,999 3,500 6,999 

09 – 11 กมุภาพนัธ ์2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

13 – 15 กมุภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

16 – 18 กมุภาพนัธ ์2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

20 - 22 กมุภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

23 – 25 กมุภาพนัธ ์2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

27 ก.พ. – 1 ม.ีค. 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

02 – 04 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

06 – 08 มนีาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

09 – 11 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

13 – 15 มนีาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

16 – 18 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

20 – 22 มนีาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

23 – 25 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999 

27 – 29 มนีาคม 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

30 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 



 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษี

น า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เม ือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ
ไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 

และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 



 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด 

หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 

10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว

สว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ

รวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารองสามารถ

น าใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าข ึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการ

จ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคน

ละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าข ึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

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


