
 
 
 
 
 
 

 CODE : ZV20 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 CODE : ZV20 
 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – ประเทศเวยีดนาม – สะพานมงักร – 

สะพานแหง่ความรกั – ชมววิแมนํ่า้ฮาน  

 
13.00 น. พรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิทางเขา้ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 แถว F สายการบนิ 

บางกอกแอรเ์วย  ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
ทุกทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณช ัน้ 3 

ของสายการบนิสวุรรณภมู ิกอ่นเวลา BOADING TIME 

 
16.15 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่PG 997 

18.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมือง 
เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดบัสีข่องเวียดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความสําคัญซึง่ตัง้อยู่
ระหว่างชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  

 
* ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 40 นาท ีสายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเคครือ่ง * 
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นําทา่นชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถ่กูประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้
ใหท้า่นไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 

 
นําท่านชม สะพานมงักร อีกหนึง่ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ีทีม่ีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่า
ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น้ําฮัน เปิด

ใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมืองดานัง 
ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึง่มีรูปปั้นทีม่ีหัวเป็นมังกรและหางเป็น

ปลา พ่นน้ํา คลา้ยๆสงิคโปร ์(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพน่นํา้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 
นาท)ี และทา่นจะไดพ้บกบัความงามของ แมนํ่า้ฮาน ทา่มกลางไฟแสงสขีองเมอืงดานังยามคํา่คนื 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ…เมนซูฟีู๊ ดและเมนกูุง้มงักร 
พกัที ่ ADINA HOTEL / MERRY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงดานงั – เมอืงฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – ศาลเจา้โบราณ – บา้นเลขที ่101 – ลอ่งเรอืกระดง้
หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – บานาฮลิส ์– สวนสนุกแฟนตา

ซพีารค์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
หลังอาหารเชา้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือ

เก่าทีเ่จรญิรุ่งเรืองมากในชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนยก์ลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ตะวันออกกบัตะวันตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอันไดร้ับความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น้ําตืน้เขนิ เมืองท่าจงึไป
สรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ี

ประตแูกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิร ิม่ให ้ทุนทําโครงการบูรณะ 
เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์อง 
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จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําท่านชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็น
รูปทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 

 

 
 
นําทา่นขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขต

ชาวญีปุ่่ น กบัชาวจนี บา้นประจําตระกลูทีส่รา้งข ึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของผูค้นที่
อพยพมาจาก        ฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกนั  

 
นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรดถนน
อกีสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต 

ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า 
และมีเฉลยีงเชือ่มต่อสว่นทีพ่ักอาศัยหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระใหท้่าน

เดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมืองก็จะรูส้กึว่า
เมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึง่ไดร้ับการ
อนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ี 
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นําทา่น ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น้ํา ใน
อดตีชว่งสงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นทีพ่ักอาศยัของทหาร อาชพีหลกัของคนทีห่มู่บา้นแห่งนี้คอืประมง 

ระหว่างการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งนี้  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่ขาบานาฮลิสด์ว้ย กระเชา้ไฟฟ้าบานา่ฮลิส ์กระเชา้ไฟฟ้าทีบ่านา ฮลิสน์ี้มี

ดว้ยกนัทัง้หมด 3 สายแต่ละสายก็จะพาท่านไปยังจุดต่างๆ หากท่านไหนชืน่ชอบการน่ังกระเชา้ สมัผัส
อากาศหนาวและชมววิทวิทศันก์็สามารถน่ังไดแ้บบไม่จํากดั (รวมคา่กระเชา้แลว้) ระหว่างทางนําท่านชม 
หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน (รา้นของฝาก และสนิคา้ OTOP) ภายในท่านจะไดพ้บเห็นกับหินอ่อน 

ลวดลายการแกะสลกัตา่งรวมถงึสืน้คา้ OTOP อืน่ๆมากมาย ใหท้า่นไดซ้ือ้ไวเ้ป็นของฝากทีร่ะลกึในการมา
เทีย่วเวยีดนามครัง้นี้ 

 
นําทา่นสู ่บานาฮลิล ์ดืม่ดํา่ไปกบัววิทวิทศันข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็น
กระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีสุ่ดในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊

คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ข ึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเก่าแก่ของ
บานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์

เป็นรีสอรท์และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวียดนาม
ไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้
อาณานคิม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่ัก ส ิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่

พักผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีส
เท่านัน้ 
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หลังจากอาหารเชอิสิระท่านสนุกสานกับเครื่องเล่นต่างๆใน สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ท่องเที่ยวชม

ความงามสไตลฝ์รั่งเศส ในชว่งเชา่ทา่นก็จะไดส้มัผัสบรรยากาศสวยไปอกีแบบนงึ 
 
 

 

รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 
ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขีผ้ ึง้ ราคาคา่เขา้ประมาณ 100,000.- ดอง 

ทา่นทีส่นใจสามารถสอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 

 
เครื่องเล่นทีก่ําลังเป็นทีย่อดฮติสาํหรับท่านทีช่ืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของ

เครื่องเล่นจะมีเนื้อเรื่องทีแ่ตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้ง
เกมสจ์ะมีทีน่ั่งคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนงึว่าท่านกําลังขีม่า้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สมัผัส
การเล่นเกมแนวใหม่ ทีใ่หค้วามสมจรงิแบบครบรส ทีน่ี่ถอืเป็นอีกทางเลอืกทีจ่ะทําใหป้ระสบการณ์การ

เล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลีย่นไป 
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เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป้ั่นป่วน ไปกับเครื่องเล่น ยกัษต์กตกึ เครื่องเล่นทีส่งูทีส่ดุใน
เครือ่งเลน่ทัง้หมด เครื่องจะค่อยๆพาคุณขึน้ไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหว่างทางก็ปล่อยใหช้มววิเพลนิๆบน

นัน้ เมือ่ทา่นนับ 1 2 3 (ในใจ) ทนัใดนัน้ก็จะปลอ่ยทา่นดิง่พสธุาสูพ่ืน้ดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพ
ไรก้ารควบคมุทีทํ่าใหค้ณุแทบลมืหายใจ 

 
สนุกสดุมันสก์บัเครือ่งเลน่สดุคลาสสกิ รถบ ัม๊ ขบัรถ..บั๊มกนัใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกบัการบั๊มรถใสก่ัน ผูท้ี่
หลงใหลเสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทอืน ชนดิอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่ดว้ยกัน

พลาดไม่ไดก้บัเครือ่งเลน่นี้ 
 
เปลีย่นมาเล่นอะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวทิยาศาตรใ์หท้่านไดเ้ห็น

ววิัฒนาการของไดโนเสาร ์เหมาะสํารับเด็กๆ หรือผูท้ีช่ ืน่ชอบไดโดนเสารใ์หท้่านไดเ้ห็นการพัฒนาของ
ไดโนเสารอ์ย่างใกลช้ดิใบแบบทีท่่านไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนั้นก็พักใหห้าย

เหนื่อยทีโ่ซนเครือ่งดืม่และอาหาร กบัมุมสดุชคิแสนน่ารักๆกนัสกัหน่อย 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ ฮลิส ์เมนอูาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

 
พกัที ่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนขาบานา่ฮลิส ์

ในกรณีหอ้งพกัแบบ TRP เต็ม ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ราคาพกัเดีย่วเฉพาะ
บนเขาบานาฮลิสร์าคา 2,000 บาท 
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วนัทีส่าม บานาฮลิส ์– สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – สะพานมอื Golden Bridge – โรงเก็บไวน ์– วดัหลนิอ ึง๋ 
– หาดมเีค – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

หลงัจากนัน้นําท่านชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตล์
ฝรั่งเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอย่างสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ที่

ไม่ว่าทา่นจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถา่ยรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูป
พรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 
 

 
 

นําทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่ทอ่งเทีย่วใหม่ลา่สดุซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์
เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในตําแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุด

ทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก ทา่นสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 
360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่ 
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นําท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ีลักษณะคลา้ยถ้ําทีถู่กสรา้งข ึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์
โดยหอ้งแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัด

ตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเด่นสงู

ทีส่ดุในเวียดนาม ซึง่มีทําเลทีต่ัง้ดี หันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่า
งาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลนิอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก
ประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักทีม่ีเอกลักษณ์

ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
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สาํหรับทา่นทีม่าเวยีดนามแลว้อีกหนึง่ส ิง่ทีเ่ป็น

ทีไ่ฮไลทข์องการมาเยื่อนเลยนัน้ก็คอืการไดม้าทาน

เฝ่อแบบตน้ฉบับ ไม่ว่าจะเผ็นเฝ่อหมู ไก่ หรือท่านที่
ชืน่ชอบการทานเนื้อวัวก็สามารถหาลิม้ลองไดใ้นเมอืง
ดานัง หากชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกแบบสไตล์ของ

เวยีดนาม บบีมะนาวเพิม่ความจัดจา้น !!  
 
 

 
 

นําทา่นถา่ยรูป หาดมเีค เป็นหาดทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและ
น้ําทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดร้ับความสนใจไปทัว่โลกในชว่งสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมรกิันใช ้

เป็นพืน้ทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ และเรยีกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลงัจากสงครามสิน้สดุลง ชายหาดนี้ก็เป็นทีน่ยิม

ในหมู่คนทอ้งถิน่และนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ตหรูผุดข ึน้หลายแห่ง ซึง่ร ิมหาดก็จะมีเรือกระดง้ของ
ชาวบา้นทีทํ่าประมงแถวๆนี้ลอยลําอยู่ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
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เดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ร ิมแม่น้ําฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น้ํา 

ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น้ําเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ 
 

ณ ตลาดฮานแห่งนี้มีของฝากใหท้่านเลอืกซือ้มากมายไม่ว่า

จะเป็นขนม เสือ้ผา้ชดุชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขี้ชะมด 

และที่เป็นของฝากที่ข ึน้ชือ่สําหรับการมาเวียดนามคงหนีไม่พน้
กาแฟ ซึง่เป็นของฝากทีห่ากมาเวียดนามแลว้ไม่ซือ้คงจะไมไดนั้น้
คอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee ,Legend Coffee  

 
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั เพื่อเดนิทาง

กลบัประเทศไทย 
 

18.55 น.  เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 998 

20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทบัใจ 
 

 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการ
ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
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อตัราคา่บรกิาร 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ราคาทวัร ์ 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

23 - 25 มกราคม 2563 11,999 3,900 7,999 

30 ม.ค. - 01 ก.พ. 2563 9,999 3,900 6,999 

31 ม.ค. - 02 ก.พ. 2563 11,999 3,900 7,999 

06 - 08 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,900 7,999 

13 - 15 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,900 7,999 

20 - 22 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,900 7,999 

27 - 29 กมุภาพนัธ ์2563 11,999 3,900 7,999 

12 - 14 มนีาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

19 - 21 มนีาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

26 - 28 มนีาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

27 - 29 มนีาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

28 - 30 มนีาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

02 - 04 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

03 - 05 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

05 - 07 เมษายน 2563 12,999 3,900 8,999 

16 - 18 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 
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17 - 19 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

18 - 20 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

24 - 26 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

25 - 27 เมษายน 2563 11,999 3,900 7,999 

06 - 08 พฤษภาคม 2563 9,999 3,900 6,999 

07 - 09 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

08 - 10 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

09 - 11 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

14 - 16 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

15 - 17 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

16 - 18 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

21 - 23 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

22 - 24 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

23 - 25 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

28 - 30 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

29 - 31 พฤษภาคม 2563 11,999 3,900 7,999 

30 พ.ค. - 01 ม.ิย. 2563 11,999 3,900 7,999 

04 - 06 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

05 - 07 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 
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06 - 08 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

11 - 13 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

12 - 14 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

13 - 15 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

18 - 20 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

19 - 21 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

20 - 22 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

25 - 27 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

26 - 28 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

27 - 29 มถินุายน 2563 11,999 3,900 7,999 

 

เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) 3,900 บาท/ทา่น 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ในกรณีหอ้งพกัเต็ม** 
พกัเดีย่วเฉพาะบานาฮลิสเ์พ ิม่ 2,000 บาท / ทา่น 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจํา
ไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรณุาชําระมดั ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจํา
ท ัง้หมด เนือ่งจากเป็นไฟลท์บนิเหมาลําทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มจํานวนใหก้บัสายการบนิเป็น

ทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: เมือ่ม ืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ

วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผู ้
มชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อ

แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณี
ใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับเงนิ
คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่าย
ทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่ง
ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
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เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า  และ

อย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่ีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิาร
เพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทกําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะ
ใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทาง

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง เนื่องจากเป็นชว่งเทศกาลปีใหม่ ทัง้นี้

บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสาํคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ 

และรวมกนัทกุช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาด
บรรจุภณัฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่สํารองสามารถ

นําใสก่ระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไ้ม่มีการ

จํากดัจํานวน  

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

3.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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