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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – ประเทศเวยีดนาม – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั – 
ชมววิแมน่าํฮาน  

 
15.00  พรอ้มกันทีสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน 4 แถว L สายการบนิ เว ียดนามแอร์ไลน์ (VN) พบเจา้หนา้ทีของ

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
18.00  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเทียวบนิที VN626 
 

* ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชวัโมง 40 นาท ีสายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง * 
 
19.40  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขันตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดานงั เป็น

เมอืงใหญ่อันดับสขีองเวยีดนามซงึเตบิโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญซงึตังอยู่ระหว่างชายฝังทะเลและทรีาบสูง
ตอนกลางของเวยีดนาม  

 

 
 

นําท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทถีูกประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนีใหท้่านไดเ้ห็นววิ
ของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 
 
นําท่านชม สะพานมงักร อกีหนึงทีเทยีวแห่งใหม่ สะพานทมีทีีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย
งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชอืมตอ่สองฟากฝังของแมนํ่าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมอื 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนอืง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซงึสะพานมังกรแหง่นีเป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง 
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ซงึมรีูปปันทมีีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นนํา คลา้ยๆสงิคโปร ์(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่นํา และ
พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี และท่านจะไดพ้บกับความงามของ แมนํ่าฮาน ท่ามกลางไฟแสงสขีองเมอืงดานังยามคาํคนื 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ…เมนูซฟีู๊ ดและเมนูกุง้มงักร 
 
พกัท ี MERRY LAND HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่น – ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นกมัทาน – เมอืงฮอยอนั – สะพานญปีุ่ น – ศาลเจา้โบราณ – 
บา้นเลขท ี101 – ถนนคนเดนิฮอยอนั  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกมัทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํา ในอดตีชว่งสงคราม
หมู่บา้นแห่งนีเคยเป็นทพีักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทหีมู่บา้นแห่งนีคอืประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้ม
วัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่น ี
 

 
 

 

สําหรับท่านทีมาเวียดนามแลว้อีกหนึงสงิทเีป็นทีไฮไลท์ของ
การมาเยอืนเลยนันก็คอืการไดม้าทาน เฝอแบบตน้ฉบับ หากชอบทาน
เผ็ดก็ใส่พรกิสไลด์แบบสไตล์ของเวียดนาม บีบมะนาวเพมิความจัด
จา้น !!  
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นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั ตังอยู่บนฝังแม่นําทูโบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าทเีจรญิรุ่งเรืองมากในชอื
ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมอืฮอยอันไดร้ับ
ความเสยีหายจากการสูร้บและแม่นําตนืเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขนึทเีมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มี
สภาพบา้นเรอืนทสีวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิรมิให ้
ทุนทําโครงการบูรณะ เพอืปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทลํีาค่า ระหว่างทางนําท่
นชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นรา้นของฝากททํีามาจากวัสดหุนิอ่อน นอกจากนียังมเีสอืผา้ กระเป๋า สนิคา้ต่างใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซอื 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
จากนันนําท่านเดนิทางสูตั่วเมอืงโบราณฮอยอัน นําท่านชม สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคา
มงุกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสเีหลยีมจัตรุัส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาว
จนี 
 
นําท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทเีกา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สเีหลยีมจัตุรัส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาว
จีน บา้นประจําตระกูลทีสรา้งขนึเมือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทีพบปะของผูค้นทีอพยพมาจากฟุกเกยีนทีมีแซ่
เดยีวกัน 
 
นําท่านเดนิทางสู่ บา้นเลขท ี101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนงึ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนงึ เป็น
สถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลัง
เป็นทเีก็บสนิคา้ ภายในเป็นทอียูอ่าศัย มลีาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมต่อสว่นทพีักอาศัยหลายสว่น  รูปแบบ
ของหลังคาทรงกระดองป ูจากนันอสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยูใ่นบา้นโบราณ 
บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกัน
อยา่งน่าตนืตาทังบา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 
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หลังจากนันอสิระท่าน ถนนคนเดนิฮอยอนั ชมเมอืงฮอยอันเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศเมืองเกา่ทีแวดลอ้มไปดว้ยโคม
ไฟหลากสสีวยงาม มา่นสามารถเดนิเลน่ หรอืเลน่เลอืกซอืสนิคา้ทอ้งถนิอทโิคมไฟของประดับตกแต่งบา้น เสอืผา้ กระเป๋า 
 

 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
ทพีกั PHO HOI HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม วดัหลนิองึ – หาดหมเีค – ตลาดฮาน – กระเชา้ไฟฟ้า – เขาบานาฮลิส ์– สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิองึ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทีสดุในเวยีดนาม 
ซงึมทํีาเลทตัีงด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตังอยูบ่นฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพร
ใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิองึมคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 
องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักทมีเีอกลักษณ์ทา่ทางทถีา่ยทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ์งึแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
 

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่หาดหมเีคว เป็นหาดทมีชีอืเสยีงทสีุดในเมืองดานัง เนืองจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและนําทะเลใส
สวยงาม ชายหาดนีไดร้ับความสนใจไปทัวโลกในช่วงสงครามเวยีดนาม เมือทหารอเมรกัินใชเ้ป็นพืนทีพักผ่อนหย่อนใจ 
และเรยีกหาดนีว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสนิสุดลง ชายหาดนีก็เป็นทนีิยมในหมู่คนทอ้งถนิและนักท่องเทยีว และมีรี
สอรต์หรูผุดขนึหลายแห่ง ซงึรมิหาดก็จะมเีรอืกระดง้ของชาวบา้นททํีาประมงแถวๆนีลอยลําอยู่ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บ
ภาพความประทับใจ 
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นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตังอยู่รมิแม่นําฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่นํา ดา้นหนา้ตลาดมี
ประตมิากรรมรมิแม่นําเป็นรูปปันหญงิสวยงาม มีทังของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของทีระลกึ 
เสอืผา้ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝาก 

 

ณ ตลาดฮานแห่งนีมีของฝากใหท้่านเลอืกซอืมากมายไม่ว่าจะเป็นขนม เสอืผา้
ชดุชดุอ่าวหญา่ย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขชีะมด และทเีป็นของฝากทขีนึชอืสําหรับการมา
เวยีดนามคงหนีไม่พน้กาแฟ ซงึเป็นของฝากทหีากมาเวยีดนามแลว้ไม่ซอืคงจะไมไดนั้น
คอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee ,Legend Coffee 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
นําทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาบานาฮลิส ์ดมืดําไปกับววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-
ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมอืวันท ี9 
มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอั์นเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้นืชม
กับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอร์ทและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่
ทางตะวันตกของดานัง ซงึการท่องเทียวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดย
ชาวฝรังเศสเมือสมัยทฝีรังเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขนึไปบนภูเขา สรา้งทีพัก สงิอํานวยความสะดวก
ต่างๆ เพือใชเ้ป็นทีพักผ่อน เนืองจากทนีีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมเิฉลยีทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีส
เท่านัน บรเิวณลานกวางเมือท่านเดนิทางขน้มาถงึ บาน่าฮลิส ์แห่งนีท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ทีตกแต่งดว้ย
ดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล หรือเมือมีเทศกาลต่างๆ  
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จากนันอสิระท่านที สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซงึมีเครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 
ระทกึขวญักับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครอืงเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก 
 

 
 

 
รวมค่าเขา้ ค่ากระเชา้ไฟฟ้า และค่าเครอืงเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขผีงึ ราคาค่าเขา้ 100,000.- ดอง และตูเ้กมแบบหยอดเหรยีญ 
 

 
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารบนบานา่ฮลิส ์พเิศษ...เมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
 
พกัท ี MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL  
 ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงประเภทหอ้งพกั เนอืงจากสทิธใินการจดัหอ้งพกัขนึอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูก้ําหนด 
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วนัทสี ี สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – อุโมงค ์ไวน ์– สะพานมอื – สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรงุเทพฯ  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 
หลังจากนันนําทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รังเศส ทมีดีอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแสนเย็นสบาย ทไีม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็
สามารถถา่ยรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรูปพรอ้มกับสมัผัสบรรยากาศทสีดุแสนจะโรแมนตกิ 
 
นําทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์มีลีักษณะคลา้ยถําทถีูกสรา้งขนึมา ตังอยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นจีะถูก
จัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานทเีก็บไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์
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นําทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่ท่องเทยีวใหมล่า่สดุซงึอยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีอง
ทอดยาวโดยมมีือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตังอยู่ในตําแหน่งทโีดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทียวนึงทีไดร้ับความนิยมเป็น
อยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอมิ 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั เพอืเดนิทางกลับประเทศไทย 

15.20 น.  นําทา่นเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีVN627 
17.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 

 
หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร 



2009-2601-ZDAD22                                                           www.smileytour.com                                                          Page 11 of 15 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 
ราคาทวัร ์
ไมร่วมตวั
เครอืงบนิ 

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

06 – 09 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 12,999 4,500 9,999 

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

12 – 15 เมษายน 2563 18,999 5,500 15,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

09 – 12 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

10 – 13 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

12 – 15 พฤษภาคม 2563 11,999 4,500 9,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

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

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

20 – 23 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

25 – 28 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

26 – 29 พฤษภาคม 2563 11,999 4,500 9,999 

27 – 30 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

28 – 31 พฤษภาคม 2563 12,999 4,500 9,999 
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30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 12,999 4,500 9,999 

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

03 – 06 มถินุายน 2563 12,999 4,500 9,999 

05 – 08 มถินุายน 2563 12,999 4,500 9,999 

09 – 12 มถินุายน 2563 12,999 4,500 9,999 

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

26 – 29 มถินุายน 2563 12,999 4,500 9,999 

30 ม.ิย. – 03 ก.ค. 2563 12,999 4,500 9,999 

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

06 – 09 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

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

14 – 17 กรกฎาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

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

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

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2563 12,999 4,500 9,999 

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

03 – 06 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

04 – 07 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

07 – 10 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

10 – 13 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

12 – 15 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 
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14 – 17 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

17 – 20 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

18 – 21 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

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

21 – 24 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

24 – 27 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

25 – 28 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

28 – 31 สงิหาคม 2563 12,999 4,500 9,999 

03 – 06 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

05 – 08 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

06 – 09 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

07 – 10 กนัยายน 2563 11,999 4,500 9,999 

09 – 12 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

10 – 13 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

11 – 14 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

14 – 17 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

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

17 – 20 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

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

21 – 24 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

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

 24 – 27 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 
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26 – 29 กนัยายน 2563 12,999 4,500 9,999 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2563 12,999 4,500 9,999 

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

 

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

**ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงประเภทหอ้งพกั ในกรณีหอ้งพกัเต็ม** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 
หมายเหต ุ: เมอืมกืารอออกตวัเครอืงบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพีักตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบุ เชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง 
2. นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิค่าบรกิารส่วนทเีหลอืทังหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอเจนซี

ไมชํ่าระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละ
สทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ ี(ผูม้ีชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงนิค่าบรกิารทีชําระแลว้ทังหมด ทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไดจ้่ายจริงจาก

คา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพีักฯลฯ 
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3. การเดนิทางทีตอ้งการันตมีัดจําหรือซอืขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี
นันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทาง
สําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีทาง
บรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัด
จํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง เนืองจากเป็นชว่งเทศกาลปีใหม ่ทังนีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทยีว
สว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอนื เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทีมีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอํานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชนิ และรวมกันทุกชนิไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสีํารองขนึไปบนเครอืงบนิดงัน ีแบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัว
ถอืขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากัด 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 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทุกกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณ ี
 

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


