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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮัน     
(-/-/D) 

 
15.00  พร้อมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว L สายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ (VN) พบเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 
 

18.00  เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN626 
 (สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
19.10  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านข้ันตอนตรวจคนเข้าเมือง เมืองดานัง 

เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่
ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม  

 

 
 



 

 

นำท่านชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วย
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เช่ือมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของ
เมืองดานัง ซึ ่งมีรูปปั ้นที ่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์  (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม 
โดยประมาณมังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที่ และงดแสดงในช่วงที่มีฝน หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านต้องการ
ชมโชว์พ่นไฟของสะพานมังกรในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลานอกเหนือจากการใช้บริการรถของกรุ๊ปทัวร์ ท่าน
สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้จากไกด์และหัวหน้าทัวร์ เพื่อเดินทางโดยตัวท่านเอง ) 
 

 
 
นำท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็น
วิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ และท่านจะได้ ชมวิวของแม่น้ำฮัน ที่มีการสร้างคล้ายอ่าวมาริที่ประเทศสิงคโปร์ 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร (1) 
 
พักท่ี  ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

วันท่ีสอง เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บเนแกะสลักหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – 
ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน (B/L/D) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
 

นำท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วง
สงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือ
ท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้  
 

 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในช่ือ
ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอัน
ได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบ
เงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลกัและห้องโปรง่ๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์
ได้ริเริ่มให้ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า 
 



 

 

 

 
 
นำท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับ
ชาวจีน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่
มีแซ่เดียวกัน 
 



 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มี
หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเช่ือมเขตชาว
ญี่ปุ่น กับชาวจีน 
 

 
 
นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง 
เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ช้ัน ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบู
ติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนที่พักอาศัย
หลายส่วน  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึก
ก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้าน
ประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ  
 
หลังจากนั้นอิสระท่าน ถนนคนเดินฮอยอัน ชมเมืองฮอยอันเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเมืองเก่าที่แวดล้อมไปด้วย
โคมไฟหลากสีสวยงาม ม่านสามารถเดินเล่น หรือเล่นเลือกซื้อสิ้นค้าท้องถ่ินอทิโคมไฟของประดับตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า 
กระเป๋า 
 



 

 

 
 

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม ในการมาฮอยอันนั้น หรือเมือง
ต่างๆของเวียดนามท่านจะได้พบกับพิซซ่าเวียดนาม ซึ่งดูแล้วอาจจะไม
ได้คล้ายกับพิชซ่าเท่าไหร่เมื่อดูจากหน้าตาของมัน แต่หากพบเห็นรถ
ขายพิซซ่า หรือร้านที่ตั้งอยู่ข้างทางด้วยรูปลักษณ์และรสชาติของมัน
แล้ว ต้องบอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้งของพิซซ่าจะเป็น
แผ่นแป้งหนาๆที่นำมาปิ้งกับเตาถ่าน โรยหน้าด้วยเครื่องต่างๆใส่ไข่ ไส้
กรอก ผักโรย หรือท่านที่ชอบชีสก็สามารถใส่ลงไปเพิ่มได้ 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) 
 
พักท่ี  PHO HOI HOTEL / KIM AN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่ง
ความรัก – โรงเก็บไวน์ – สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ ์– กลับสู่เมืองดานัง (B/L/D) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
 



 

 

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-
ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวที่สุดในโลก ได้รับการบนัทึกจากกินเนสบุค๊เมื่อวัน
ที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท 
และได้ช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมือง
ดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนข้ึนไปบนภูเขา สร้างที่
พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้ง
ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสหรือในตอนเช้าอาจจะต่ำกว่านั้น นำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นร้านขาย
ของฝากเช่น หินอ่อน หยก เสื้อผ้า กระเป๋า ของที่ระลึก โดยสินค้าที่มีช่ือเสียงอย่างมากก็คือสินค้าจากการแกะสลักหนิ
อ่อน 
 

 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 
4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก  
 

 
รวมค่าเข้า ค่ากระเช้าไฟฟ้า และค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง 

ยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง ราคาค่าเข้า 100,000.- ดอง 
 

 



 

 

 
 
 เครื่องเล่นที่กำลังเป็นที่ยอดฮิตสำหรับท่านที่ช่ืนชอบการเล่น เกมส์ 4D และ 5D โดยแต่ละห้องของเครื่องเล่นจะมี

เนื้อเรื่องที่แตกต่างกันให้ท่านได้สนุกสานกับการเล่น อาทิ เกมส์ลาคาบอย ภายในห้องเกมส์จะมีที่นั่งคล้ายอานม้า
พร้อมกับปืนให้กับท่าน ประนึงว่าท่านกำลังขี่ม้าอยู่ และไล่ล่าศัตรู  สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ที่ให้ความสมจริง
แบบครบรส ที่นี่ถือเป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดิมๆของท่านเปลี่ยนไป 

 

 
  



 

 

 เสียว ตับ ไต ไส้ พุงกระเพ่ือม ท้องไส้ปั่นป่วน ไปกับเครื่องเล่น ยักษ์ตกตึก เครื่องเล่นที่สูงที่สุดในเครื่องเล่นทั้งหมด 
เครื่องจะค่อยๆพาคุณขึ้นไปจุดสูงสุดด้านบน ระหว่างทางก็ปล่อยให้ชมวิวเพลินๆบนนั้น เมื่อท่านนับ 1 2 3 (ในใจ) 
ทันใดนั้นก็จะปล่อยท่านดิ่งพสุธาสู่พื้นด้วยความแรงจากความสูงในสภาพไร้การควบคุมที่ทำให้คุณแทบลืมหายใจ 

 
สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดคลาสสิก รถบั๊ม ขับรถ..บั๊มกันให้สะใจ สนุกเร้าใจไปกับการบั๊มรถใส่กัน ผู้ที่หลงใหล
เสียงเพลงจังหวะมันส์ๆ และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่ด้วยกันพลาดไม่ได้กบัเครื่อง
เล่นน้ี 
 

 
  

เปลี่ยนมาเล่นอะไรเบาๆกันบ้างกับ BACK TO JURASSIC เป็นห้องแบบวิทยาศาตร์ให้ท่านได้เห็นวิวัฒนาการของ
ไดโนเสาร์ เหมาะสำรับเด็กๆ หรือผู้ที่ช่ืนชอบไดโดนเสาร์ให้ท่านได้เห็นการพัฒนาของไดโนเสาร์อย่างใกล้ชิดใบแบบที่
ท่านไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนั้นก็พักให้หายเหนื่อยที่โซนเครื่องดื่มและอาหาร กับมุมสุดชิคแสน
น่ารักๆกันสักหน่อย หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองดานัง 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … พิเศษเมนูบุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลส์ (3) 
 



 

 

 
 

หลังจากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มี
ดอกไม้หลากหลายพันธ์ุถูกจัดเปน็สัดสว่นอย่างสวยงามทา่มกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของ
สวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโร
แมนติก 
 

 
 
นำท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ำที่ถูกสรา้งขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ โดยห้องแห่งนี้จะ
ถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ 
หลากหลายสไตล์  
 



 

 

 
 

 
 
นำท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความ



 

 

นิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่มหลังจากนั้น
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานังด้วยกระเช้าไฟฟ้าสายเดิม 
 

 
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) 
 
พักท่ี  GRAND MERCURE HOTEL DANANG ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี่ เมืองดานัง – วัดหลินอ๋ึง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองดานัง นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา 
ตั ้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสม
ปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์
ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม  
 



 

 

 
 
นำท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็นหาดที่มีช่ือเสียงที่สดุในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้ำทะเลใส
สวยงาม ชายหาดนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และเรียกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิน้สุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถ่ินและนักท่องเที่ยว และมี
รีสอร์ตหรูผุดขึ้นหลายแห่ง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระด้งของชาวบ้านที่ทำประมงแถวๆนี้ลอยลำอยู่ อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 
 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 



 

 

 
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมี
ประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง และของที่
ระลึก เสื้อผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 

 

ณ ตลาดฮานแห่งนี้มีของฝากให้ท่านเลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นขนม เสื้อผ้า
ชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟข้ีชะมด และที่เป็นของฝากที่ขึ้นช่ือสำหรับการ
มาเวียดนามคงหนีไม่พ้นกาแฟ ซึ่งเป็นของฝากที่หากมาเวียดนามแล้วไม่ซื้อคงจะไม
ได้น้ันคือกาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee 
 
เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานดานัง 

15.20  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 627 
 (สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
17.00  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ 
 

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

 
 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่/เด็ก 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ราคาทัวร ์

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

27 – 30 ตุลาคม 2562 10,999 3,000 7,999 

01 – 04 พฤศจิกายน 2562 10,999 3,000 7,999 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 



 

 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความ
ใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

07 – 10 พฤศจิกายน 2562 11,999 3,000 8,999 

08 – 11 พฤศจิกายน 2562 11,999 3,000 8,999 

23 – 26 พฤศจิกายน 2562 11,999 3,000 8,999 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 12,999 3,000 9,999 

11 – 14 ธันวาคม 2562 11,999 3,000 8,999 

13 – 16 ธันวาคม 2562 12,999 3,000 9,999 

27 – 30 ธันวาคม 2562 
(วันปีใหม)่ 

14,999 4,000 11,999 

28 – 31 ธันวาคม 2562 
(วันปีใหม)่ 

16,999 4,000 13,999 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 
(วันปีใหม)่ 

15,999 4,000 12,999 

 
** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

ค่าบริการขา้งต้น ยังไม่รวมคา่ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  

 
 
 
 

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถา้ผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำท้ังหมด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ ได้ชำระคา่ตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นคา่ภาษีนำ้มันท่ียังมไิด้ชำระ คา่ทัวร์ส่วนท่ี

เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 



 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เง่ือนไขการชำระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกบัทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงนิค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ



 

 

มอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ
ให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เง่ือนไขและข้อกำหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชำระเงินมัดจำ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 



 

 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี
เช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุก

ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติด
ตัวถือข้ึนเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่ 

3.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำข้ึนเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน  
3.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำข้ึนเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำข้ึนเครื่องในทุกกรณี 
4.  ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 



 

 

 


