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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิดานงั – ประเทศเวยีดนาม – เมอืงเว ้– พระราชวงัเว ้– นงัสามลอ้ซโิคล่ – ล่องเรอื
มงักรแมนํ่าหอม 

 
04.30  พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเขา้หมายเลข 2 เคาเตอร ์

2 สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี (FD) พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
 
07.25  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเทียวบนิที FD634 
 

* ใช้เวลาบนิประมาณ 1 ชวัโมง 40 นาท ีบนเครอืงไม่มอีาหารและเครอืงดมืบรกิาร * 

 
09.05  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากผ่านขนัตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดานงั เป็นเมอืง

ใหญ่อันดับสขีองเวยีดนามซงึเตบิโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญซงึตังอยู่ระหว่างชายฝังทะเลและทรีาบสงูตอนกลาง
ของเวยีดนาม  

 

 
 

นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเว ้ตังอยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมืองของกษัตรยิใ์น
ราชวงศเ์หวยีน ซงึไดป้กครองต่อกันมาเพยีง 33 ปี ฝรังเศสก็บุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญปีุ่ นก็เขา้มายดึครองบังคับใหพ้ระ
เจา้เบาได๋สละราชสมบัต ิต่อมาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนงึของเวยีดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สอืมสลายลง
ภายใตก้ารปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเวด้ึงดูดนักท่องเทียวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ทีไรก้าลเวลาของ
สถาปัตยกรรมทลีาํคา่มแีบบฉบับของตนเอง และยังมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝังแมนํ่าหอมดว้ย ระหวา่งทางนําทา่นชมสนิคา้ otop จาก
วัสดุเยอืไผ ่และรา้นไขม่กุ  
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทสีรา้งขนึในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทรีับรองเชอืพระวงศร์ะดับสงูและนักการทตูต่างประเทศ สถานที
จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยนํามันครังสแีดงและลวดลายสทีอง มตํีาหนักหลาย
หลัง อทุยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 
 

 
 
นําท่าน นงัรถสามลอ้ซโิคล ่ซงึรถซโิคล่นีเป็นอกีหนงึสัญญาลักของการมาเยอืนประเทศเวยีดนาม ใหท้่านไดช้มบรเิวณโดยรองของ
พระราชวงัอยา่งเพลดิเพลนิ  

 
นําทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมนํ่าหอม แหล่งกําเนดิของแมนํ่าหอมมาจากบรเิวณตน้นําทอีุดมไปดว้ยดอกไมป่้าทสีง่กลนิหอม เป็นแม่นํา
สายสัน  ๆบนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีนืบา้น และ นักรอ้งชาวเวยีดนามทจีะ มาขบักล่อมบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน 
 

คํา บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 
 
พกัท ี MODIAL HOTEL /CENTURY HOTEL / PARK VIEW HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง วดัเทยีนมู ่– นงักระไฟฟ้า – ยอดเขาบานาฮลิส ์– สะพานมอื – สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – อโุมงไวน ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
  นําท่านสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลยีม 7 ชัน แต่ละชันหมายถงึชาตภิพต่าง  ๆของพระพุทธเจา้ มรีูปปันเทพเจา้ 6 องคค์อย

ปกป้องเจดยีแ์หง่น ีภายในเจดยีม์พีระสงักัจจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์มิเอบิกับพระพุทธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 
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เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
นําท่านนังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดมืดําไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอย
ฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมอืวันท ี9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใช ้
เวลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอั์นเก่าแกข่องบานาฮลิลร์ีสอร์ท และไดช้นืชมกับสุดยอดววิทวิทัศน์ใน
แบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอร์ทและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซงึ
การท่องเทียวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมือสมัยทีฝรังเศส
เป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ ีการสรา้งถนนขึนไปบนภูเขา สรา้งทีพัก สิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือใชเ้ป็นทีพักผ่อน 
เนืองจากทีนีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมเิฉลยีทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน 
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นําท่านชม สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทยีวใหม่ล่าสุดซงึอยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีอง
ทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตังอยู่ในตําแหน่งทโีดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทียวนงึทไีดร้ับความนยิมเป็นอย่าง
มาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอมิ 
 

 
นําท่านชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รงัเศส ทมีดีอกไมห้ลากหลายพันธุ์
ถูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทแีสนเย็นสบาย ทไีม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถา่ยรูปออกมาได ้
สวยงามอยา่งมาก ใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรูปพรอ้มกับสมัผัสบรรยากาศทสีดุแสนจะโรแมนตกิ 
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นําท่านชม อุโมงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทมีลัีกษณะคลา้ยถําทถีูกสรา้งขนึมา ตังอยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแห่งนีจะถูก
จัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานทเีก็บไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล ์ 
 

คํา บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร บนบานา ฮลิส ์พเิศษ ... เมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
 
พกัท ี MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 
 ขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงประเภทหอ้งพัก ณ วันเดนิทางโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทปีระเภทหอ้งทีท่านตอ้งการเต็ม 

เนอืงจากการจัดหอ้งพักทางบานาฮลิสเ์ป็นผูกํ้าหนด 
 

 
วนัทสีาม สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ – เมอืงดานงั – วดัเจา้แม่กวนอมิหลนิองึ – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั – ชมววิ

แมน่าํฮาน – ชอ้ปปิงตลาดกลางคนื 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซงึมีเครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 
ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครอืงเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก  
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รวมค่าเขา้ ค่ากระเชา้ไฟฟ้า และค่าเครอืงเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขผีงึ ราคาค่าเขา้ 100,000.- ดอง 
 

 

 
 
 เครืองเล่นทีกําลังเป็นทียอดฮติสําหรับท่านทีชืนชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครืองเล่นจะมีเนือ

เรอืงทแีตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมีทนัีงคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืน
ใหกั้บท่าน ประนึงว่าท่านกําลังขมีา้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ทีใหค้วามสมจรงิแบบครบรส ทีนีถือเป็น
อกีทางเลอืกทจีะทําใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลยีนไป 

  
 เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพอืม ทอ้งไสป้นัป่วน ไปกับเครอืงเลน่ ยกัษต์กตกึ เครอืงเลน่ทสีงูทสีดุในเครอืงเลน่ทังหมด เครอืง

จะคอ่ยๆพาคณุขนึไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหวา่งทางก็ปลอ่ยใหช้มววิเพลนิๆบนนัน เมอืทา่นนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดนันก็จะปล่อย
ทา่นดงิพสธุาสูพ่นืดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคมุททํีาใหค้ณุแทบลมืหายใจ 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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นําท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิองึ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทสีดุในเวยีดนาม ซงึมี
ทําเลทตัีงด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วย
ปกปักรักษา หลนิองึมคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิ
ออ่นแกะสลักทมีเีอกลักษณ์ท่าทางทถี่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์งึแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  
 

 
นําท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทถีูกประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนีใหท้่านไดเ้ห็นววิของ
สะพานมังกรแบบเต็มๆ  
 
นําท่านชม สะพานมงักร อีกหนึงทีเทียวแห่งใหม่ สะพานทีมีทีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย
งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชอืมต่อสองฟากฝังของแม่นําฮัน เปิดใหบ้รกิารเมอื 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนืองใน
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โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซงึสะพานมังกรแห่งนีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซงึมี
รูปปันทมีหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นนํา คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม โดยประมาณมังกรจะพ่นนํา และพ่นไฟ
เป็นเวลา 5 นาท ีและงดแสดงในชว่งทมีฝีน หมายเหตุ : ในกรณีทที่านตอ้งการชมโชวพ่์นไฟของสะพานมังกรในชว่งเวลาดังกล่าว ซงึเป็น
เวลานอกเหนือจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร ์ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางไดจ้ากไกดแ์ละหัวหนา้ทัวร ์เพอืเดนิทางโดยตัวท่าน
เอง ) 
 

คํา บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูซฟู๊ีด และกุง้มงักร 
 
ทพีกั SAMDI HOTEL DANANG ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสี ี หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกมัทาน – เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานญปีุ่ น – ศาลเจา้โบราณ – 
บา้นเลขท ี101 – เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิดอนเมอืง – กรงุเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 นําท่นชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นรา้นของฝากททํีามาจากวัสดหุนิอ่อน นอกจากนยีังมเีสอืผา้ กระเป๋า สนิคา้ตา่งใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซอื 
 

 
 
 
 
 นําทา่น ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกมัทาน หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตังอยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมนํ่า ในอดตีชว่งสงครามหมู่บา้น

แหง่นีเคยเป็นทพีักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทหีมูบ่า้นแหง่นีคอืประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของ
ชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี 
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นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั ตังอยู่บนฝังแม่นําทูโบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทเีจรญิรุ่งเรืองมากในชอืไฟโฟ 
ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมอืฮอยอันไดร้ับความเสยีหาย
จากการสูร้บและแม่นําตนืเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขนึทีเมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรือนที
สวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิรมิใหทุ้นทําโครงการบูรณะ 
เพอืปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทลีําค่า 
 
นําท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเกา่แก่ของเมืองฮอยอัน สเีหลยีมจัตุรัส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาวจีน 
บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟกุเกยีนทมีแีซเ่ดยีวกัน 
 
นําท่านเดนิทางสู่ บา้นเลขท ี101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหนงึ เป็น
สถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็น
ทีเก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลยีงเชอืมต่อส่วนทีพักอาศัยหลายส่วน  รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองป ูจากนันอสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยูใ่นบา้นโบราณ บา้นเกา่
โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกันอย่างน่าตนื
ตาทังบา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 
 
จากนันนําท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําท่านชม สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคามุง
กระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสเีหลยีมจัตรุัส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาวจนี 
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เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตังอยู่ร ิมแม่นําฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่นํา ดา้นหนา้ตลาดมี

ประตมิากรรมรมิแม่นําเป็นรูปปันหญงิสวยงาม มทัีงของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของทรีะลกึ เสอืผา้
ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝาก 

ณ ตลาดฮานแห่งนีมีของฝากใหท้่านเลอืกซอืมากมายไม่ว่าจะเป็นขนม เสอืผา้ชุดชุด
อ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขชีะมด และทเีป็นของฝากทขีนึชอืสําหรับการมาเวยีดนามคง
หนีไม่พน้กาแฟ ซงึเป็นของฝากทหีากมาเวยีดนามแลว้ไม่ซอืคงจะไมไดนั้นคอืกาแฟ อาท ิG7 
Coffee ,Legend Coffee 
 
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั เพอืเดนิทางกลับ 

17.25  เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีFD639 
19.35  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทใีชบ้รกิาร *** 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 
ราคาทวัร ์

ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรฯ) 14,999 4,900 10,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999 

15 – 18 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999 

23 – 26 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999 4,900 10,999 

04 – 07 มถินุายน 2563 13,999 4,900 9,999 

11 – 14 มถินุายน 2563 13,999 4,900 9,999 

18 – 21 มถินุายน 2563 13,999 4,900 9,999 

25 – 28 มถินุายน 2563 13,999 4,900 9,999 

04 – 07 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบูชา/เขา้พรรษา) 15,999 4,900 11,999 

05 – 08 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบูชา/เขา้พรรษา) 14,999 4,900 10,999 

16 – 19 กรกฎาคม 2563 14,999 4,900 10,999 

25 – 28 กรกฎาคม 2563 
(วนัเฉลมิฯพระเจา้อยูห่วั) 15,999 4,900 11,999 

08 – 11 สงิหาคม 2563 14,999 4,900 10,999 
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20 – 23 สงิหาคม 2563 14,999 4,900 10,999 

27 – 30 สงิหาคม 2563 14,999 4,900 10,999 

04 – 07 กนัยายน 2563 14,999 4,900 10,999 

17 – 20 กนัยายน 2563 14,999 4,900 10,999 

24 – 27 กนัยายน 2563 14,999 4,900 10,999 

 
** ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ราคา 3,900 บาท ** 

 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถนิ 

และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นก่อนการจองทวัร ์

ทกุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด เนอืงจากทาง

บรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนีาํมนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพีักตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซตีอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนทเีหลอืทังหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซไีม่

ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทยีวสละสทิธิ
การเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 
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เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์
อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น 
โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทชํีาระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชํีาระแลว้ทังหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ่้ายทไีดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทชํีาระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารอง

ทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีักฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรือซอืขาดแบบมีเงอืนไข หรือเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือ
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรีัฐบาลประกาศในปีนันๆถอืว่าเป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้ก่ทา่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทียว

หรือเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทมีีวซีา่  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าททีางบรษัิท
กําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและอนืๆ 
เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา 
ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงันีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ และไมแ่จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสียหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคีํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับ
ราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอํานาจ
ของบรษัิทกํากับเทา่นัน 
 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ีแบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอื
ขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
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3.3 แบตเตอรสีํารองทมีคีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทุกกรณ ี
4. หา้มนําแบตเตอรสีํารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณ ี
 

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

 
 

 
 
 


