
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว ้– พระราชวังเว ้-        

ตลาดดองบา - ล่องเรอืมงักรชมแม่นํ้าหอม 

07.00 น พรอ้มกันท่ีสนามบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาเตอร์ 2 สายการบิน

แอร์เอเชีย เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.45 น เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 636 

12.10 น เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผ่านขั้นตอน

ศุลกากรแลว้  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว ้ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 12 

กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หวียน ซ่ึงไดป้กครองต่อกนัมาเพียง 33 ปี ฝรัง่เศสก็บุกเขา้

โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่นก็เขา้มายึดครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบติั ต่อมา

เมืองเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของเวยีดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้ส่ือมสลาย

ลงภายใตก้ารปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเวดึ้งดูดนักท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร ์

วฒันธรรม เสน่หท่ี์ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล ้าค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยงัมีความงาม

ตามธรรมชาติบนฝัง่แม่น ้าหอมดว้ย  โดยน าท่านเดินทาง ผ่านเสน้ทางหายเวิน ก่อสรา้งโดยเอกชน

จากญ่ีปุ่นและรฐับาลฝรัง่เศสเป็นผูล้งทุนดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ท่ีเลียบชายฝัง่ทะเล ผ่าน

ภูเขา ทอ้งทุ่งและชนบท และลอดอุโมงคท่ี์ขุดลอดใตภู้เขาท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มี

ความยาว 6.28 กม. เพ่ือเชื่อมระหวา่งเมืองดานังกบัเมืองเว ้ 

 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว ้ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นท่ีรบัรองเชื้ อพระวงศร์ะดบัสงู

และนักการทตูต่างประเทศ สถานท่ีจดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอยา่งวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน 

ผนังตกแต่งดว้ยน ้ามันครัง่สีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจา้ของ

จกัรพรรดิราชวงศเ์หวียน 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกับการซ้ือของท่ี ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเวต้ั้งอยู่ติดริมแม่

น ้าหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ และของใชป้ระจ าวนั ซ่ึงจะเห็นชาวเวียดนามมา

จบัจา่ยซ้ือของกนัอยา่งคบัคัง่ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารค า่น าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่นํ้าหอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบริเวณตน้

น ้าท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีส่งกล่ินหอม เป็นแม่น ้าสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดช้มการแสดงดนตรี

พ้ืนบา้น และนักรอ้งชาวเวียดนามท่ีจะมาขบักล่อมบทเพลงใหท่้านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรือ

โดยประมาณ 45-60 นาที)  

พกัที ่  ELEGANT HUE HOTEL/GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL 4 ดาว *หรอืระดบัเทียบเท่า* 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง เมืองเว ้- วัดเทียนมู่ – สุสานจกัรพรรดิไคดิงห ์– หมู่บา้นแกะสลกั - ล่องเรือกระดง้

หมู่บา้นกัม๊ทาน - ฮอยอนั – สะพานญี่ปุ่น - บา้นเลขที่ 101 – เมืองดานงั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปดเหล่ียม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของ

พระพุทธเจา้ มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์ห่งน้ี ภายในเจดียมี์พระสงักจัจายน์ปิดทอง

พระพกัตรอ่ิ์มเอิบกบัพระพุทธอีกสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 

จากน้ันน าท่านชม สุสานจกัรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ดว้ยทรงเป็นจกัรพรรดิในราชวงศเ์หวียน 

พระองคเ์ดียวท่ีไดเ้ดินทางไปประเทศฝรัง่เศส สุสานแห่งน้ีสรา้งดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กอยา่งดี 

โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 11 ปี พระเจา้ไคดิงหเ์ป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจา้เบ๋าได่ ทรง

ครองราชยอ์ยู ่9 ปี ในยุคท่ีฝรัง่เศสเขา้มาปกครอง  ภายในมีการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยการ

ใชก้ระเบ้ืองสีปูพ้ืนจิตรกรรมฝาผนังภาพมงักรในม่านเมฆขนาดใหญ่ท่ีวาดโดยใชศิ้ลปินท่ีเขียน

ภาพดว้ยเทา้ ประดบัอยูบ่นเพดานกลางหอ้งโถง ส่วนทางซา้ยและขวาเป็นภาพเฟรสโกอนัเต็ม

ไปดว้ยสีสนัท่ีตกแต่งดว้ยการฝังกระจกสีและกระเบ้ืองนับพนัชิ้ น แสดงถึงเร่ืองราวมากมายของ

สตัว ์ตน้ไม ้และดอกไม ้ตลอดจนรูปป้ันส าริดขนาดเท่าองคจ์ริงของพระเจา้ไคดิงห ์ซ่ึงสรา้งท่ี

ฝรัง่เศสในปี พ.ศ. 2465 ตั้งอยูบ่นยกพ้ืนดา้นบนของสุสาน 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดินทางสู่ เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้ าทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ี

เจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่าง

ตะวนัออกกับตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอันไดร้ับความเสียหายจากการสูร้บและแม่น ้ าต้ืนเขิน 

เมืองท่าจึงไปสรา้งขึ้ นท่ีเมืองดานังแทน ท าใหฮ้อยอนัในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ี

สวยงาม สรา้งดว้ยไมมี้ประตแูกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรฐับาลโปแลนดไ์ด้

ริเร่ิมให้  ทุนท าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของ

สถาปัตยกรรมท่ีล ้าค่า ระหว่างทางน าท่านชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่ง

หน่ึงอยู่ในตวัเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ืองงานฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน หิน

หยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลกัเหล่าน้ีเพ่ือเอากลบัไปเป็นของฝาก หรือซ้ือ

กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น  

น าท่าน ล่องเรือกระดง้หมู่บา้นกัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆใน

เมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้ า ในอดีตช่วง

สงครามหมู่บา้นแห่งน้ีเคยเป็นท่ีพกัอาศยัของทหาร อาชีพ

หลกัของคนท่ีหมู่บา้นแห่งน้ีคือประมง ระหว่างการล่องเรือ

ท่านจะไดช้มวฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแหง่น้ี 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองโบราณฮอยอนั น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่น 

เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์

ทรงส่ีเหล่ียมจตุัรสั ซ่ึงสรา้งเชื่อมเขตชาวญ่ีปุ่น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟุกเก๋ียน บา้นประจ าตระกูลท่ี

สรา้งขึ้ นเม่ือพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเก้ียนท่ีมีแซ่

เดียวกนั น าท่านเดินทางสู่ บา้นเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบา้นติดถนนสายหน่ึง 

หลงับา้นไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ย

ไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหน้าจะท าเป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็น

ท่ีอยู่อาศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนท่ีพกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบ

ของหลงัคาทรงกระดองปู จากน้ันอิสระใหท่้านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ี

ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบา้นโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึ้กว่าเมืองน้ีมีเสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมี

ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้ับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี 

ผสมผสานกนัอย่างน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน   วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้น

ประจ าตระกลู และรา้นคา้ต่างๆ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร …เมนูพิเศษ!! กุง้มงักร 

หลงัอาหารค า่น าท่านเดินทางสู่ เมือง ดานงั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยา่ง

รวดเร็วทั้งขนาดและความส าคญัซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งชายฝัง่ทะเลและท่ีราบสงูตอนกลางของ

เวียดนาม 

พกัที่  ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรอืระดบัเทียบเท่า* 

(โรงแรมทีด่านังสว่นใหญไ่มค่อ่ยมหีอ้งTripleจะใชห้อ้งเป็นTwinและเพิม่เตยีงเสรมิแทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม เมืองดานงั – บานาฮิล (นัง่กระเชา้ไฟข้ึน-ลง) – FANTASY PAKR – ตลาดฮานดานงั  

                  สะพานแห่งความรกั สะพานมงักร – ดานงั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่กระเชา้สู่ บานาฮิลล ์ด่ืมด า่ไปกบัวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 

กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก 

ไดร้บัการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 

นาที) ขึ้ นไปถึงสถานีเฟรนชฮิ์ลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และไดช้ื่นชมกับสุดยอดวิว

ทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล ์เป็นรีสอรท์และสถานที่พกัผ่อน
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หย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของดานัง ซ่ึงการท่องเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลล์

คือ ดาลดัแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรัง่เศสเมื่อสมยัท่ีฝรัง่เศสเป็นเจา้อาณานิคม จึง

ไดม้ีการสรา้งถนนขึ้ นไปบนภูเขา สรา้งที่พกั สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นท่ี

พกัผ่อน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี ประมาณ 17 องศา

เซลเซียสเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบาน่าฮิลล ์(อาหารแบบบุฟเฟ่ต)์ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น 

ทา้ทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมสส์นุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ 

หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของสวนสนุก ไดเ้วลาน าท่านนัง่กระเชา้กลบัสู่ดานัง สมควรแก่
เวลาน าท่านนัง่กระเชา้ลงสู่ดา้นล่าง  

เดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริ่มแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า 

ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริมแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของท่ีระลึกให้

เลือกซ้ือ 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารค า่น้ันน าท่านชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแห่งใหม่ สะพาน

ท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้น

ลา้นดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดใหบ้ริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองใน

โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark 

แหง่ใหม่ของเมืองดานัง ซ่ึงมีรปูป้ันท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น ้า คลา้ยๆสิงคโปร ์ 

(วันเสาร-์อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน า้ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) 

พกัที ่  ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรอืระดบัเทียบเท่า* 

(โรงแรมทีด่านังสว่นใหญไ่มค่อ่ยมหีอ้งTripleจะใชห้อ้งเป็นTwinและเพิม่เตยีงเสรมิแทน) 

 

วนัที่สี ่ เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – 

กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็นหาดท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในเมืองดานัง เน่ืองจากมีหาดทรายขาว

ทอดยาวและน ้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดน้ีไดร้บัความสนใจไปทัว่โลกในช่วงสงครามเวียดนาม 

เม่ือทหารอเมริกนัใชเ้ป็นพ้ืนท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ และเรียกหาดน้ีว่าหาดไชน่า หลงัจากสงคราม
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ส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็เป็นท่ีนิยมในหมู่คนทอ้งถ่ินและนักท่องเท่ียว และมีรีสอรต์หรูผุดขึ้ นหลาย

แห่ง ซ่ึงริมหาดก็จะมีเรือกระดง้ของชาวบา้นท่ีท าประมงแถวๆน้ีลอยล าอยู่ อิสระใหท่้านได้

ถ่ายรปูเก็บภาพความประทบัใจ 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึง

แกะสลกัดว้ยหินอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมี

ท าเลท่ีตั้งดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยู่บน

ฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปก

ปักรกัษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่

บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องค์เป็นหิน

อ่อนแกะสลักท่ีมีเอกลักษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง

ของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินดานงั 

12.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 637  

14.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนทาํ

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ *** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้รกิาร *** 

 

อตัราค่าบรกิาร 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

24 – 27 กุมภาพนัธ ์2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588 

08 – 11 มีนาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588 

15 – 18 มีนาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 9,588 

12 – 15 เมษายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888 

26 – 29 เมษายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888 

03 – 06 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888 

07 – 10 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888 

19 – 22 กรกฎาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888 

09 – 12 สงิหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 8,888 
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 600 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น **หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืน

มดัจาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพอใจ* 

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
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2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ

สาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื

วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย

กวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด

จํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ํานวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ํารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ

ตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  

3.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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

 


