
 
BCK-VZD2 DANANG HOIAN HUE 4D3N_JUN22-MAR23 

 

ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 

พักบาน่าฮลิล์ 1คนื 4วัน 3คืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น่ังกระเชา้ขึน้บาน่าฮลิล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮลิลแ์บบไม่อ ัน้ 

ชมววิบนสะพานมอืสทีอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายกุว่า 100ปี บนบาน่าฮลิล ์

เทีย่วครบทุกไฮไลท ์ล่องเรอืกระดง้ และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

ตืน่ตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ล่องเรอืชมสองฝ่ังแม่น ้าหอม ,น่ังรถซโิคล่ชมเมอืงเว ้

อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบาน่าฮลิล ์และ เมนู SEAFOOD 2 มือ้ 

ฟรหีมวกเวยีดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

พกัโรงแรม 4 ดาว ทุกคนื บนบาน่าฮลิล ์1 คนื 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานัง 4 ดาว 
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กรณีลกูคา้มซี ือ้ตั๋วภายในประเทศ กรณุาสอบถามตารางการบนิกบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ 

 

ก าหนดการเดนิทาง: มถินุายน2565 - มนีาคม 2566 

วนัแรก กรุงเทพ –ดานัง – เว ้– วดัเทยีนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรอืมงักรชมแม่น า้หอม 

07.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการบนิ THAIVIETJET AIR  

โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.50 น.    น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดานัง โดยเทีย่วบนิที ่ VZ960 

12.30น เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมือง ดานัง) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร น าท่านขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมืองเว ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม) น าท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน ้ากรอ่ย

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีเป็นพืน้ที่ชาวเวยีดนามใชใ้นการเลีย้งกุง้ ปลา เป็นจ านวนมาก และชมวิวทีส่วยงามของอ่าวทะเล 

Lang Co เป็นหน่ึงในสบิอ่าวสวยงามทีสุ่ดในโลกเป็นพืน้ทีช่าวเวียดนามใชใ้นการเลีย้งหอยเพือ่การผลติมุก จากน้ันน า

ท่านเขา้สู่ วดัเทียนมู๋ ไหวพ้ระขอพรเจดยีเ์ทยีนมู๋ มีหอคอยเจดยี ์8 เหลี่อม สูง 8 ช ัน้ ซึง่ตัง้อยูบ่นฝั่งซา้ยของแม่น ้าหอม 

พรอ้มเร ือ่งเล่ามากมายเกีย่วกบัพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยงัเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคนัประวตัิศาสตรท์ี่โลกตอ้ง

จารกึเน่ืองมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตรท์ี่โชวอ์ยู่ที่ว ัดนี้ไปราดน ้ามันเผาตัวเองประทว้งรฐับาล

เวยีดนามทีท่ าลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทบัใจรมิแม่น ้าหอม จากน้ันน าท่านไปละลายทรพัยท์ี ่ตลาด

ดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีนิ่ยมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ 

กระเป๋า ของทีร่ะลกึมากมาย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 

  จากน้ันน าท่าน ล่องเรอืมังกรชมแม่น ้าหอม ชมการแสดงพืน้เมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทัง้เสยีงดนตร ีที่มาจาก

เคร ือ่งดนตรดีดีสตีเีป่า และเสยีงรอ้งขบัขานในเพลงเวยีดนามดงัเดมิ มนัก็จะเป็นอะไรทีถ่อืเป็นประสบการณท์ีไ่ม่รูล้มื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กัเมอืงเว ้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่อง  พระราชวงัไดโนย้ –น่ังซโิคลช่มเมอืงเว ้-  รา้นเยือ้ไผ่  – บาน่าฮลิล ์– สะพานมอื – สวนสนุก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที ่โรงแรม (3) 

 จากน้ันน าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงัไดโนย้ พระราชวงัโบราณแห่งสุดทา้ยของเวยีดนาม UNESCO ประกาศให ้

เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นทีป่ระทบั ที่ท าการของระบบพระราชวงศส์ุดทา้ยของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงยีนมี

พระองคท์ั้งหมด 13 องคท์ี่ไดข้ึน้มาถือครองราชยนั์บตัง้แต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 

ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะไดช้มครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวงัไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกนัตัว

พระราชวงัทีเ่รยีกว่า “กิงถั่น” ที่ท าการของพระองคก์บั เสนาธกิารและแม่ทบั ทอ้งพระโรงที่เรยีกว่านครจกัพรรค ์“ไถ

หว่า” และส่วน–ทีส่ าคญัมากที่สุดของพระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นที่ประทบัของพระองค ์พระราชนีิ นางสนม

และกลุ่มคนรบัใชเ้ป็นขนัท ีทีเ่รยีกกนัว่า ”ตือ๋กั๋มถั่น” (ไม่ไดเ้ขา้ดา้นในพระราชวงั) จากน้ันน าท่านเดนิทางเขา้สู่รมิอ่าว

ลงัโก พิเศษ!! น าท่านน่ังรถสามลอ้ซโิคล่ (Cyclo) ชมเมอืงเว ้ซ ึง่เป็นจดุเด่นและเอกลกัษณข์องเวยีดนาม (ไม่รวมค่าทปิ

คนขี่สามลอ้) ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑท์ี่ผลิตมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ ซึง่เป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศฝร ัง่เศสที่มี

ขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลั่นกรองเพือ่จะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลติออกมาเป็นสนิคา้ต่างๆที่มีประโยชนด์ีต่อ

สุขภาพ  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD (4)  

  ชมผลติภณัฑจ์ากไข่มุก 

จากน้ันน าท่านเยอืนภูเขา บานาฮิลล ์เพลดิเพลนิกบัการน่ังกระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในเวยีดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขา

และสายหมอกสมัผสัอากาศทีห่นาวเย็นตลอดปีชมววิทวิทศัทีส่ายงามของภูเขาฮายเวิน่ เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึง่

สมยัก่อนชาวฝร ัง่เศสตัง้ใจจะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอกีแห่งหน่ึงของเวยีดนาม บนภูเขามีรสีอรท์หอ้งพกั รา้นอาหาร 

และ สวนสนุก (Fantasy Park) ทีร่อใหท่้านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อัน้ น าท่านน่ังรถไฟไต่เขา ทีม่ีที่เดยีวในประเทศ

เวยีดนามเพือ่ขึน้ไปชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั Le Jardin D’Amour สไตลยุ์โรปทีม่ีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลาย

ชนิด น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วดัลิงอืง๋แห่งบานาฮิวล ์ทีเ่ป็นองคม์ีความสูงถงึ 30 เมตร น าท่านชมอุโมงคเ์ก็บ

ไวนท์ีม่ีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝร ัง่เศสตอนทีเ่ขามาคน้พบบานาฮิวลใ์นยุคแรกๆสามารถซือ้ไวนช์นิดต่างๆกลบัไป

เป็นทรีะลกึได ้(ใหท่้านไดอ้สิระเลน่สวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรทีุกอย่าง / ยกเวน้หอ้งหุ่นขีผ้ึง้) จากน้ันน าท่านชม

สถานทีแ่ห่งใหม่บนบาน่าฮิลลน้ั์นก็คอื สะพานสทีองหรอืสะพานมือยก น้ันเอง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์(5) 

 

ทีพ่กั   MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

 (หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮลิล ์ไม่มหีอ้งทีพ่กั 3 ท่าน / มแีต่หอ้งพกั 2 ท่าน หรอืพกัเดีย่วเท่าน้ัน/ 

 พกัเดีย่ว บนบาน่าฮลิลอ์ย่างเดยีวเพิม่ 2,500 / หอ้ง 1. FAMILY BUNG เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง ถา้พกั 4 ท่าน ไม่มี

ค่าใชจ่้าย 2. FAMILY BUNG เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง ถา้พกั 3 ท่าน เพิม่ 1,000 บาท / หอ้ง 

>>>> วนัทีพ่กับนบาน่าฮลิล ์อาจจะมสีลบัคนืพกั แต่โปรแกรมทกุอย่างเหมอืนเดมิ <<<< 

วนัทีส่าม  บาน่าฮลิล ์- หาดหมเีคว – ล่องเรอืกระดง้ - ฮอยอนั – สะพานแหง่ความรกั – รูปป้ันปลามงักร สะพานมงักรพ่นไฟ 

เชา้ รบัประทานอาหาราเชา้ที ่หอ้งอาหารบาน่าฮลิล ์(6) จากน้ันใหท่้านไดอ้สิระบนบาน่าฮลิลอ์ย่างจใุจ 

 ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สู่ดานัง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านถ่ายรูปกบั หาดหมเีคว (My Khe Beach)ซึง่เป็นหาดทีส่วยปังทีสุ่ดของดานังก็ว่าได ้หาดหมีเควมีแนวชายหาด

กวา้งขวาง และมีความยาวถงึ 10 กโิลเมตร ทรายทีน่ี่ขาวละเอยีด เดนิแลว้นุ่มเทา้มากๆ มีแนวเกา้อีช้ายหาดที่หลงัคามุง

ดว้ยจากตั้งเรยีงรายสามารถนอน เอนและมองดูน ้าทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบเพลินๆทัง้วนั โดยหาดหมีเควมีช ือ่มาก

ในชว่งสงครามเวยีดนามเพราะทหารอเมรกินัใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ และภายหลงัสงครามสิน้สุด ก็เรยีกแทนว่า หาด

ไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควไดง้่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 

กโิลเมตร จะน่ังแท็กซีห่รอืรถประจ าทางไปก็ไดเ้ลย เพราะมีป้ายรถเมลแ์ถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถงึแลว้ 



 
BCK-VZD2 DANANG HOIAN HUE 4D3N_JUN22-MAR23 

จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน าท่านเขา้ชม หมู่บา้นหนิแกะสลกัอ่อน ที่มีแหล่ง

วตัถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทั่วโลก น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน 

สนุกสนานไปกบัการเล่นกิจกรรม น่ังเรอืกระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดีต

ชว่งสงครามที่น่ีเป็นทีพ่กัอาศยัของเหล่าทหาร อาชพีหลกัของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้ม

วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรอืมาเคาะกนั

เป็นจงัหวะดนตรสีุดสนุกสนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO 

มนตเ์สน่หอ์ยู่ที่บา้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซึง่เป็น 

สถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ า้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจนี **

เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่เขา้ไป ดงัน้ันการเดนิชมเมืองจงึเป็นวธิท่ีองเทีย่วทีด่ทีีสุ่ด**น าท่านชม สะพาน

ญีปุ่่ น ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซึง่เช ือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อเช ือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ่ชาติเขา้ดว้ยกนั ชม 

พิพิธภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจนี และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่งัคงเหลอืเขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 

 จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรกั ทีนิ่ยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซือ้กุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน จากน้ันน าทา่นชม 

รูปป้ันปลามงักร ทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องเมืองดานัง เมืองทีก่ าลงัจากปลากลายเป็นมงักรในระยะใกล ้เชญิท่านเพลดิเพลนิ

กบัความอลงัการของ สะพานมงักรไฟทีม่ีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซึง่เป็นสะพานทีต่ระการตามาก

ทีสุ่ดของเวยีดนามในเวลานีโ้ดยการแสดงนีจ้ะเร ิม่เวลา 21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทติยเ์ท่าน้ัน 

 
น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กัดานัง GLAMOUR HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่    วดัหลงิอิง๋  - ตลาดฮาน – สนามบนิดานัง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม (9)  

 น าท่านมัสการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะ

เซนิตรา่ (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวดัใหญ่ทีสุ่ด

ของทีน่ี่ รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอมิยนืหนัหลงัใหภู้เขา หนั

หน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่

ออกไปหาปลา เสยีงระฆงัวดัทีต่ีประสานกบัเสยีงคลืน่น้ันชว่ยให ้

ชาวเรอืรูส้กึสงบ และสรา้งขวญัก าลงัใจอย่างดเียี่ยม และเป็นที่

เคารพนับถอืของคนดานัง น าท่านไปละลายทรพัยท์ี ่ตลาดฮาน 

เป็นตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวียดนาม

และชาวไทย อาทิ เสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้
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พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาท ิภาพผา้ปักมืออนัวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย 

(ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น  

สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทาง สู่สนามบนิ Danang International Airport เตรยีมตวัเดนิทางสู่กรุงเทพฯ 

เทีย่ง บรกิารขนมปังเวยีดนาม ท่านละ 1 ช ิน้ (10) 

13.15 น. เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAIVIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ961  

14.55 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภีาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการท่องเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ท่าน/เด็กมเีตยีงพกั 3 ท่าน พกัเดีย่วเพิม่ 

มถินุายน 2565 

วนัที ่2–5 มถินุายน 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่4–7 มถินุายน 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่9–12 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่10–13 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่11–14 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่16–19 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่18–21 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่23–26 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่25–28 มถินุายน 63 13,899.- 4,900.- 

กรกฎาคม 2565 

วนัที ่2-5 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่9-12 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่10-13 กรกฎาคม 65 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่14-17 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่16-19 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่21-24 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่22-25 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่23-26 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่28-31 กรกฎาคม 65 14,899.- 4,900.- 

สงิหาคม 2565 

วนัที ่4–7 สงิหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่6–9 สงิหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่11–14 สงิหาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่12–15 สงิหาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่20–23 สงิหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่27–30 สงิหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

กนัยายน 2565 

วนัที ่1–4 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่3–6 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่8–11 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่10–13 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่15–18 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่17–20 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่22–25 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 
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วนัที ่24–27 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่29 ก.ย.–2 ต.ค. 65 13,899.- 4,900.- 

ตลุาคม 2565 

วนัที ่1–4 ตลุาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่6–9 ตลุาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่8–11 ตลุาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่13–16 ตลุาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่21–24 ตลุาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่22–25 ตลุาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่23–26 ตลุาคม 65 14,899.- 4,900.- 

พฤศจกิายน 2565 

วนัที ่2-5 พฤศจกิายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่6-9 พฤศจกิายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่9-12 พฤศจกิายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่10-13 พฤศจกิายน 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่13-16 พฤศจกิายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่20-23 พฤศจกิายน 65 13,899.- 4,900.- 

ธนัวาคม 2565 

วนัที ่1-4 ธนัวาคม 65 15,899.- 4,900.- 

วนัที ่8-11 ธนัวาคม 65 15,899.- 4,900.- 

วนัที ่14-17 ธนัวาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่21-24 ธนัวาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่25-28 ธนัวาคม 65 15,899.- 5,900.- 

วนัที ่31 ธ.ค.-3ม.ค. 65 21,899.- 7,900.- 

มกราคม 2566 

วนัที ่12 – 15 มกราคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่15 – 18 มกราคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่18 – 21 มกราคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่19 – 22 มกราคม 2566 14,899.- 4,900.- 

กมุภาพนัธ ์2566 

วนัที ่9-12 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่16-19 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่18-21 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่19-22 กมุภาพนัธ ์2566 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่23-26 กมุภาพนัธ ์2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่26 ก.พ.-1ม.ีค. 2566 13,899.- 4,900.- 

มนีาคม 2566 

วนัที ่2–5 มนีาคม 2566 15,899.- 4,900.- 

วนัที ่5–8 มนีาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่8–11 มนีาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่12–15 มนีาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่16–19 มนีาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่19–22 มนีาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่20-23 มนีาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่21-24 มนีาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่22-25 มนีาคม 2566 13,899.- 4,900.- 
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ค่าทปิไกดค่์าค่าทอ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพงึพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายไุม่ถงึ 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุช ัน้ทศันาจร (ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

✓ ค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัเช ือ้เพลงิแลว้ และทางบรษิทัขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิม่ ก่อนการเดนิทาง 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เคร ือ่ง 7กก. 

✓ ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเทีย่วตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ มีบรกิารหวัหนา้ทวัรท์ีช่  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถงึ 

    ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่ กรุณาจ่ายเพิม่เองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย  3%  

 

เงือ่นไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัที่จองทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรอืส าเนา) ส่วนที่เหลอืช าระทัง้หมดอย่างน้อย 20 วนั

ก่อนการเดนิทาง 

• กรุป๊ที่เดินทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื  ต่างประเทศ 

รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คนืเงินค่าทวัรท์ัง้เต็มจ านวนหรอื

บางส่วน ในกรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

• เน่ืองจากตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วกรุป๊ระบบจะท าการ Random ไม่สามารถเลอืกทีน่ั่งได ้ ทีน่ั่งอาจจะไม่ไดน่ั้งตดิกนั เราจะตอ้ง 

Request ขอทีห่นา้เคานเ์ตอรเ์ท่าน้ัน 

หมายเหต ุ 

➢ เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

➢ ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

สละสทิธิก์ารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 

➢ ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึน้ จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดนิทาง 

การยกเลกิ 

**** ไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี ****หากไม่ไดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืค่าตั๋วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เน่ืองจากค่าบรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณีดงัต่อไปนี ้

  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิหรอื

กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองหรอืเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ       

  หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทาง

บรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

  หากเกดิทรพัยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสูญหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

  ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัเดนิทาง

หรอืคนืเงนิได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได ้


