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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – ประเทศเวยีดนาม – เมอืงเว ้– พระราชวงัเว ้– น ัง่รถซิ

โคล ่– ลอ่งเรอืมงักรแมนํ่า้หอม  

 

08.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 แถว F เคาเตอร ์
สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอนรับและอํานวยความสะดวก 

ทุกทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณช ัน้ 3 ของ
สายการบนิสวุรรณภมู ิกอ่นเวลา BOADING TIME 

 
10.55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิที ่PG947  
12.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมือง 

เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดบัสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความสําคัญซึง่ตัง้อยู่ระหว่าง

ชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 40 นาท ีสายการบนิมอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง* 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารวา่งบนรถ ขนมปงัฝร ัง่เศสสไตลเ์วยีดนาม BANHMY  

 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที่รับรองเชือ้พระวงศร์ะดับสงูและนักการทูต
ตา่งประเทศ สถานทีจ่ัดงานฉลองสาํคญั  ๆตกแตง่อย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยน้ํามันครั่งสแีดง

และลวดลายสทีอง         มตีําหนักหลายหลงั อุทยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวียน และยังเป็นทีทํ่าการของ
ระบบราชวงศส์ุดทา้ยของประเทศเวียดนาม คือราชวงศเ์หงียน มีกษัตยิ์ 13 องคท์ีไ่ดข้ ึน้ครองราชย์ นับตัง้แต่ปี ค.ศ.

1802-1945  
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 นําท่าน น ัง่รถซโิคล ่ชมเมืองเว ้ซ ึง่รถซโิคล่นี้เป็นอีกหนึง่สญัญาลักของการมาเยื่อนประเทศเวียดนาม ใหท้่านไดช้ม

บรเิวณโดยรอบของเมอืงเวอ้ย่างเพลดิเพลนิ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 CODE : ZV23 
 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 

หลังอาหารคํ่านําท่าน ลอ่งเรอืมงักรชมแมนํ่า้หอม แหล่งกําเนดิของแม่น้ําหอมมาจากบรเิวณตน้น้ําทีอุ่ดมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น้ําสายสัน้  ๆบนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรีพื้นบา้น และ นักรอ้งชาวเวียดนามทีจ่ะ 
มาขับกล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน หมายเหตุ : กรณีทีไ่ม่สามรถลอ่งเรอืได ้ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นการ

แสดงดนตรใีนภตัตาคารแทน 
 

พกัที ่ CENTURY HOTEL / HUONG GIANG HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่อง เมอืงเว ้– วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่– น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – บานาฮลิส ์– สะพานมอืยกัษ ์Golden Bridge – สวนดอกไม้

แหง่ความรกั – โรงเก็บไวน ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําทา่นสู ่วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูป

ปั้นเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี้ ภายในเจดยีม์ีพระสงักัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์ ิม่เอบิกับพระพุทธอีกสาม
องคอ์ยู่ในตูก้ระจกจากนัน้นพท่านเดนิทางสูเ่ขาบานาฮลิส ์ระหวา่งทางนําทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืง OTOP จากวสัดุ
เยือ่ไผ ่และไขม่กุ 

 



 
 
 
 
 
 

 CODE : ZV23 
 

 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
นําท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาบานาฮลิส ์ดืม่ดํ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมืองบนความสงูถงึ 5,810 เมตร 

กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้ับการบันทกึ
จากกนิเนสบุ๊คเมื่อวันที ่9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ข ึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ัน
เกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานา

ฮลิล ์เป็นรีสอรท์และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวียดนาม
ไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณา

นคิม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่ัก ส ิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นทีพ่ักผ่อน 
เนื่องจากทีน่ี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้ บรเิวณ
ลานกวางเมื่อท่านเดนิทางขน้มาถงึ บาน่าฮลิส ์แห่งนี้ท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ทีต่กแต่งดว้ย

ดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลต่างๆ  
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นําทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสดุซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในตําแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเทีย่ว

นงึทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ได ้
อย่างเต็มอิม่ 
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นําทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์ีม่ลีกัษณะคลา้ยถ้ําทีถ่กูสรา้งข ึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้ง
แห่งนี้จะถกูจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแต่งเป็นรูปแบบ
ตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 

 

 
 

หลงัจากนัน้นําทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส 
ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอย่างสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่ม่ว่าท่านจะอยู่
มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัส

บรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 
 

 



 
 
 
 
 
 

 CODE : ZV23 
 

 

 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ฮลิส ์พเิศษ...เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

 
พกัที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL  
 

วนัทีส่าม บานาฮลิส ์– สวนสนกุแฟนตาซ ีพารค์ – ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – เมอืงฮอยอนั – เมอืงโบราณ
ฮอยอนั – ศาลเจา้โบราณกวา้งตุง้ – สะพานญีปุ่่ น – บา้นโบราณ – หมู่บา้นแกะสลกัหนิออ่น – เมอืง

ดานงั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันส์

ของหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผีสงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ

ของสวนสนุก 
 

 

รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง 
ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขีผ้ ึง้ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 
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 เครื่องเล่นทีก่ําลังเป็นทีย่อดฮติสาํหรับท่านทีช่ืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครื่อง
เล่นจะมีเนื้อเรื่องทีแ่ตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมีที่

นั่งคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนงึว่าท่านกําลังขีม่า้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สมัผัสการเล่นเกมแนว
ใหม่ ทีใ่หค้วามสมจรงิแบบครบรส ทีน่ี่ถอืเป็นอีกทางเลอืกทีจ่ะทําใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของ
ท่านเปลีย่นไป 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
นําท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น้ํา ในอดีต

ชว่งสงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นทีพ่ักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีห่มู่บา้นแห่งนี้คอืประมง ระหว่าง
การลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งนี้  
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เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรืองมากในชือ่

ไฟโฟฮอยอันเป็นศนูยก์ลางสาํคญัของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอย
อันไดร้ับความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น้ําตืน้เขนิ เมืองท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มืองดานังแทน ทําใหฮ้อยอันใน

ปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ีประตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโก
และรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิร ิม่ให ้ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตร์
ของ 

 
นําท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาว

ญีปุ่่ น กบัชาวจนี บา้นประจําตระกลูทีส่รา้งข ึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมา
จากฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกนั  
 

นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรดถนนอีกสาย
หนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทํา

เป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลงัเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลยีงเชือ่มต่อ
สว่นทีพ่ักอาศัยหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมือง ซือ้ของทีร่ะลกึ 
รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมืองก็จะรูส้กึว่าเมืองนี้มีเสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมี

ลกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกันอย่าง
น่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงโบราณฮอยอัน นําทา่นชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ 
มหีลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง  

 
นําทา่นชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นรา้นขายของฝากเชน่ หนิอ่อน หยก เสือ้ผา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึ โดย
สนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างมากก็คอืสนิคา้จากการแกะสลกัหนิอ่อน 

 
 

ไม่ควรพลาดเมือ่มาเวยีดนาม ในการมาฮอย

อันนัน้ หรอืเมอืงต่างๆของเวียดนามท่านจะไดพ้บ

กับพซิซ่าเวียดนาม ซึง่ดูแลว้อาจจะไมไดค้ลา้ย
กบัพชิซา่เทา่ไหร่เมือ่ดจูากหนา้ตาของมัน แตห่าก
พบเห็นรถขายพซิซา่ หรอืรา้นทีต่ัง้อยู่ขา้งทางดว้ย

รูปลกัษณ์และรสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอกเลยว่า
ท่านไม่ควรพลาดจรงิ โดยตัวแป้งของพซิซ่าจะ

เป็นแผ่นแป้งหนาๆทีนํ่ามาป้ิงกับเตาถ่าน โรยหนา้
ดว้ยเครือ่งตา่งๆใสไ่ข ่ไสก้รอก ผักโรย หรือท่านที่
ชอบชสีก็สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้
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คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนซูฟีู๊ ด และเมนกูุง้มงักร 
 

พกัที ่ MERRY HOTEL / GRAND JEEP HOTEL / ADINA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั – สะพานแห่งความรกั – สะพานมงักร – วดัหลนิอ ึง๋ – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ – ประเทศไทย  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถ่กูประดบัตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ใหท้่าน
ไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  

 
นําท่านชม สะพานมงักร อีกหนึง่ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ีทีม่ีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 
เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น้ําฮัน เปิดใหบ้รกิารเมื่อ 29 

มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น 
Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึง่มีรูปปั้นทีม่ีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ํา คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วนั
เสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่นํา้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 
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นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเด่นสงูทีส่ดุใน
เวยีดนาม ซึง่มทํีาเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมง

นยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาด
บ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักทีม่ีเอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง

ของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น้ําฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น้ํา 
ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น้ําเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มีทัง้ของ
สดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้  

 
 

ณ ตลาดฮานแห่งนี้มีของฝากใหท้่านเลือกซือ้มากมายไม่ว่าจะ
เป็นขนม เสือ้ผา้ชดุชดุอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขีช้ะมด และที่

เป็นของฝากทีข่ ึน้ชือ่สาํหรับการมาเวียดนามคงหนีไม่พน้กาแฟ ซึง่เป็น
ของฝากทีห่ากมาเวยีดนามแลว้ไม่ซือ้คงจะไมไดนั้น้คอืกาแฟ อาท ิG7 

Coffee ,Legend Coffee 
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สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั 
13.35 น.  นําทา่นเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่PG 948  
15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทบัใจ 

 
 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 
ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 11,999 4,000 7,999 

30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 13,999 4,000 9,999 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 
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19 – 22 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

26 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 14,999 4,000 10,999 

04 – 07 มนีาคม 2563 12,999 4,000 8,999 

07 – 10 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 21 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

25 – 28 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

26 – 29 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

28 – 31 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

01 – 04 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

02 – 05 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

03 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

15,999 4,000 11,999 

04 – 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
15,999 4,000 11,999 

05 – 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

14,999 4,000 10,999 

06 – 09 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

13,999 4,000 9,999 

08 – 11 เมษายน 2563 13,999 4,000 9,999 

09 – 12 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

13 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

17,999 4,000 13,999 

14 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

16,999 4,000 12,999 

15 – 18 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

15,999 4,000 11,999 
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16 – 19 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 21 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

23 – 26 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

25 – 28 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 

15,999 4,000 11,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วนัมาฆบชูา) 

15,999 4,000 11,999 

04 – 07 พฤษภาคม 2563 

(วนัมาฆบชูา) 
14,999 4,000 10,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

22 – 25 พฤษภาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

23 – 26 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

27 – 30 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 13,999 4,000 9,999 

04 – 07 มถินุายน 2563 12,999 4,000 8,999 

06 – 09 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 
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11 – 14 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

13 – 16 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

18 – 21 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

20 – 23 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

25 – 28 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

26 – 29 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

27 – 30 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

 
เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบัราคา 3,900 บาท/ทา่น 

 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นประเภทหอ้งพกับนบานา่ฮลิส ์ในกรณีหอ้งพกัเต็ม 

พกัเดีย่วเฉพาะบานาฮลิสห์อ้งละ 3,000 บาท 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่

ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น
ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจํา

ท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนั

ทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: เมือ่ม ืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

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

 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

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

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่ม่ชาํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆให ้
ถอืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี้ วันจันทร ์ถงึ

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับเงนิ

คา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบั

สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์

ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 

 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรือ
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วัน
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ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ 

คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวข ึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่าํรองสามารถนําใส่

กระเป๋าตดิตวัถอืข ึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรีส่าํรองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไ้ม่มีการจํากัด
จํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
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