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CODE : ZV09 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั – ชมแมน่ า้

ฮนั          (-/-/D) 

 

15.00  พรอ้มกันที่สนามบิน สนามบนิสุวรรณภูม  ิชั น้ 4 แถว L สายการบ ิน เวียดนามแอร์ไลน์ (VN) พบ
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 
 

18.00  เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ เวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN626 
 (สายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลนม์บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
19.40  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืง

ดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสีข่องเวียดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหว่าง
ชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  

 

 
 



 

 

 
 

CODE : ZV09 

 

น าท่านชม สะพานมงักร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 
เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื่อมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมื่อ 29 

มนีาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งน้ีเป็น 
Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึง่มรีูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วัน
เสาร์-อาทติย์เวลา 3 ทุ่ม โดยประมาณมังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที่ และงดแสดงในชว่งที่มีฝน 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่ านตอ้งการชมโชว์พ่นไฟของสะพานมังกรในช่วงเวลาดังกล่าว ซ ึ่งเป็นเวลา
นอกเหนือจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร์ ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางไดจ้ากไกดแ์ละหัวหนา้ทัวร ์
เพือ่เดนิทางโดยตัวท่านเอง ) 
 

 
 
น าท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งน้ีใหท้่าน
ไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ และท่านจะได ้ชมววิของแมน่ า้ฮนั ที่มกีารสรา้งคลา้ยอ่าวมารทิี่ประเทศ

สงิคโปร ์
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูซฟีู๊ ด และกุง้มงักร (1) 

 
พกัที ่ ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

CODE : ZV09 

 

วนัทีส่อง เมอืงดานงั – เมอืงเว ้– น ัง่สามลอ้ซโิคล ่– พระราชวงัเว ้– วดัเทยีนมู่ – ล่องเรอืแมน่ า้หอม – ถนนคน

เดนิฮอยอนั(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 
น าท่าน น ัง่รถสามลอ้ซิโคล่ ซึง่รถซโิคล่น้ีเป็นอีกหนึ่งสัญญาลักของการมาเยื่อนประเทศเวียดนาม ใหท้่านไดช้ม
บรเิวณโดยรองของพระราชวังอย่างเพลดิเพลนิ  

 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเว ้ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที่รับรองเชือ้พระวงศร์ะดับสงูและนักการทูต
ต่างประเทศ สถานทีจ่ัดงานฉลองส าคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยน ้ามันครั่งสแีดง

และลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 



 

 

 
 

CODE : ZV09 

 

 
 
น าท่านสู่ วดัเทยีนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปดเหลี่ยม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูปปั้น
เทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งน้ี ภายในเจดยีม์ีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์ิม่เอบิกับพระพุทธอกีสามองค์
อยู่ในตูก้ระจก 

 

 
 

หลังอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่น า้หอม แหล่งก าเนดิของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าที่อุดมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ 
มาขับกล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน  
 



 

 

 
 

CODE : ZV09 

 

 
 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจรญิรุ่งเรือง

มากในชือ่ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมา
เมื่อฮอยอันไดร้ับความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตื้นเขนิ เมืองท่าจงึไปสรา้งขึน้ที่เมืองดานังแทน ท าให ้
ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์าร

ยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ไดร้ิเริ่มใหทุ้นท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทาง
ประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่า 

 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 
 



 

 

 
 

CODE : ZV09 

 

หลังจากนัน้อสิระท่าน ถนนคนเดนิฮอยอนั ชมเมอืงฮอยอันเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศเมอืงเกา่ทีแ่วดลอ้มไป
ดว้ยโคมไฟหลากสสีวยงาม ม่านสามารถเดนิเล่น หรอืเล่นเลือกซือ้สิน้คา้ทอ้งถิน่อทโิคมไฟของประดับตกแต่ง

บา้น เสือ้ผา้ กระเป๋า 
 

พกัที ่ PHO HOI HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงโบราณฮอยอนั – ศาลเจา้โบราณ – สะพานญีปุ่่น – บา้นเลขที1่01 – ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊

ทาน – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – บานาฮลิส ์(B/L/D) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 
น าท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สีเ่หลี่ยมจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาว
ญีปุ่่ น กับชาวจีน บา้นประจ าตระกูลทีส่รา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของผูค้นที่อพยพมา

จากฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูตั่วเมอืงโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรูปทรงโคง้ 

มหีลังคามุงกระเบื้องสเีขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่ม
เขตชาวญีปุ่่ น กับชาวจนี 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นที่เก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชือ่มต่อ

สว่นที่พักอาศัยหลายส่วน  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมือง ซือ้ของที่ระลกึ 
รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ บา้นเกา่โบราณมลัีกษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจีน
และญี่ปุ่ น ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลา

ประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ต่างๆ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 



 

 

 
 

CODE : ZV09 

 

 
 
น าท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตีชว่ง

สงครามหมู่บา้นแห่งน้ีเคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนที่หมู่บา้นแห่งน้ีคอืประมง ระหว่างการ
ล่องเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งน้ี  
 

น าท่านชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นรา้นขายของฝากเช่น หนิอ่อน หยก เสือ้ผา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึ โดย
สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างมากก็คอืสนิคา้จากการแกะสลักหนิอ่อน 
 

 
 
น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู่ บานาฮลิล ์ดื่มด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสูงถงึ 5,810 เมตร กระเชา้

บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิ
เนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิล์อันเกา่แก่ของ
บานาฮลิลร์ีสอร์ท และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮลิล์ เป็นรี



 

 

 
 

CODE : ZV09 

 

สอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณา
ว่าบานาฮลิล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึได ้

มีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสหรือในตอนเชา้อาจจะต ่ากว่า
นั้น 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บนบานา ฮลิส ์พเิศษ เมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ(7) 
 

พกัที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 
 กรณี Type ของหอ้งพักทีท่่านตอ้งการเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง Type หอ้งพักทีว่่างใหแ้กท่่าน 
 

 



 

 

 
 

CODE : ZV09 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ บานาฮลิส ์– สะพานมอืโกลดเ์ดน้บรดิจ ์– สวนดอกไมแ้ห่งความรกั – โรงเก็บไวน ์– สวนสนุกแฟนตา

ซพีารค์ – ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/L/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 
น าท่านชม สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมีมอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยว

นงึที่ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล์ ในววิพาโนรามา 360 องศา ได ้
อย่างเต็มอิม่หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานังดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดมิ 
 

 



 

 

 
 

CODE : ZV09 

 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส 

ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่ม่ว่าท่านจะอยู่
มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดินทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัส
บรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

 

 
 
น าท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ลัีกษณะคลา้ยถ ้าทีถู่กสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้ง

แห่งน้ีจะถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบ
ต่างๆ หลากหลายสไตล ์ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซึง่มีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันส์

ของหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผีสงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลือกชอ้ปป้ิงของที่ระลึก

ของสวนสนุก  
 

รวมค่าเขา้ ค่ากระเชา้ไฟฟ้า และค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ราคาค่าเขา้ 100,000.- ดอง 

 

 เครื่องเล่นที่ก าลังเป็นที่ยอดฮติส าหรับท่านที่ชืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครื่อง
เล่นจะมีเน้ือเรื่องที่แตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมีที่
น่ังคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขี่มา้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนว

ใหม่ ที่ใหค้วามสมจรงิแบบครบรส ที่น่ีถือเป็นอีกทางเลือกที่จะท าใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของ
ท่านเปลี่ยนไป 

 

 
  

 เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป่ั้นป่วน ไปกับเครือ่งเล่น ยกัษต์กตกึ เครือ่งเล่นที่สูงที่สุดในเครื่อง
เล่นทัง้หมด เครือ่งจะค่อยๆพาคุณขึน้ไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหว่างทางก็ปล่อยใหช้มววิเพลนิๆบนนัน้ เมือ่ท่านนับ 

1 2 3 (ในใจ) ทันใดนั้นก็จะปล่อยท่านดิง่พสุธาสูพ่ื้นดว้ยความแรงจากความสูงในสภาพไรก้ารควบคุมที่ท าให ้
คุณแทบลมืหายใจ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเด่นสงูทีส่ดุใน

เวยีดนาม ซึง่มีท าเลที่ตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมง
นยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลนิอึง๋มีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาด
บ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักทีม่ีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง

ของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  
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น าท่านเดนิทางสู ่หาดหมเีคว เป็นหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงดานัง เน่ืองจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและน ้า
ทะเลใสสวยงาม ชายหาดน้ีไดร้ับความสนใจไปทั่วโลกในชว่งสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมรกัินใชเ้ป็นพื้นที่

พักผ่อนหย่อนใจ และเรียกหาดน้ีว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิน้สุดลง ชายหาดน้ีก็เป็นที่นิยมในหมู่คน
ทอ้งถิน่และนักท่องเที่ยว และมีรสีอร์ตหรูผุดขึน้หลายแห่ง ซึง่รมิหาดก็จะมีเรอืกระดง้ของชาวบา้นที่ท าประมง
แถวๆนี้ลอยล าอยู่ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน ไม่ไกล
จากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญิง
สวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ 

เสือ้ผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

ณ ตลาดฮานแห่งน้ีมีของฝากใหท้่านเลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นขนม 
เสือ้ผา้ชุดชดุอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขีช้ะมด และทีเ่ป็นของฝากทีข่ึน้ชือ่

ส าหรับการมาเวียดนามคงหนีไม่พน้กาแฟ ซึง่เป็นของฝากที่หากมาเวียดนาม
แลว้ไม่ซือ้คงจะไมไดนั้น้คอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee ,Legend Coffee 
 

เดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานดานงั 
15.20  เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวยีดนามแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่VN 627 
 (สายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลนม์บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 

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

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 12,999 4,500 9,999 

02 – 05 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

03 – 06 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

10 – 13 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

15 – 18 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

16 – 19 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

17 – 20 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 
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21 – 24 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

22 – 25 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

24 – 27 พฤศจกิายน 2562 12,999 4,500 9,999 

27 – 30 พฤศจกิายน 2562 11,999 4,500 8,999 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 12,999 4,500 9,999 

01 – 04 ธนัวาคม 2562 12,999 4,500 9,999 

04 – 07 ธนัวาคม 2562 
(วนัพอ่) 

13,999 4,500 10,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

19 – 22 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

20 – 23 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

21 – 24 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

25 – 28 ธนัวาคม 2562 
(วนัครสิตม์าส) 

13,999 4,500 10,999 

26 – 29 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 
(วนัปีใหม)่ 

17,999 6,000 
15,999  

 

02 – 05 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

03 – 06 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

04 – 07 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

05 – 08 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,999 
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09 – 12 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

10 – 13 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

11 – 14 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

12 – 15 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,999 

16 – 19 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

17 – 20 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

18 – 21 มกราคม 2563 13,999 4,500 10,999 

19 – 22 มกราคม 2563 12,999 4,500 9,999 

02 – 05 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 4,500 9,999 

06 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

14,999 4,500 11,999 

07 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบูชา) 
15,999 4,500 12,999 

08 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

15,999 4,500 12,999 

09 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบูชา) 

14,999 4,500 11,999 

13 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,999 

14 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 14,999 4,500 11,999 

15 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,999 

16 – 19 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 4,500 9,999 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,999 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,999 
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ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

22 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 13,999 4,500 10,999 

23 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 12,999 4,500 9,999 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 13,999 4,500 10,999 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 13,999 4,500 10,999 

01 – 04 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

06 – 09 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

07 – 10 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

08 – 11 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

12 – 15 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

13 – 16 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

14 – 17 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

15 – 18 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

19 – 22 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

21 – 24 มนีาคม 2563 13,999 4,500 10,999 

22 – 25 มนีาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
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การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า
ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนั

ทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหตุ : ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้

ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ

ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิ
การจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อีเมล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด

บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทั ้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 
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3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือ
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
สว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว
เครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า

ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการจ ากัด

จ านวน  
3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่เกินคนละ 2 

กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
4.   หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
 

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