
 

 

LOVELY BANA HILLS 4D3N 

 
 

พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น า้หอม – บาน่าฮลิส์ – สะพานมือ 
วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านก๊ัมทาน 

 
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่

น า้หอม (-/L/D) 
07.00  พร้อมกันที่สนามบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 2 เคาเตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
10.25   เหินฟา้สู ่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่FD 636 
12.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแล้ว  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ขนมปังฝร่ังเศส สไตล์เวียดนาม (แจกบนรถ) 

น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองเว้ ตัง้อยูใ่จกลางของประเทศเวยีดนาม อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์
เหวียน ซึ่งได้ปกครองต่อกนัมาเพียง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บกุเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่ นก็เข้ามายึดครองบงัคบัให้พระเจ้าเบาได๋
สละราชสมบตัิ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นสว่นหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 สว่น และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การ
ปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวเพราะมีแหลง่ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม เสนห์่ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล า้คา่มี
แบบฉบบัของตนเอง และยงัมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน่ า้หอมด้วย 
 

 
 
โดยน าทา่นเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญ่ีปุ่ นและรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผู้  
ลงทนุด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝ่ังทะเล ผา่นภเูขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอโุมงค์ที่ขดุลอดใต้ภเูขาที่ยาวที่สดุใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเช่ือมระหวา่งเมืองดานงักบัเมืองเว้  

 น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวังเว้ ที่สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชือ้พระวงศ์ระดบัสงูและนกัการทตูต่างประเทศ สถานที่
จดังานฉลองส าคญั  ๆตกแตง่อยา่งวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนงัตกแตง่ด้วยน า้มนัคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มีต าหนกัหลายหลงั 
อทุยาน วดั ศาลเจ้าของจกัรพรรดิราชวงศ์เหวียน 
จากนัน้น าท่านเพลิดเพลินกบัการซือ้ของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตัง้อยู่ติดริมแม่น า้หอม  มี 2 ชัน้ ขายทัง้สินค้าของที่
ระลกึตา่งๆ และของใช้ประจ าวนั ซึง่จะเห็นชาวเวียดนามมาจบัจ่ายซือ้ของกนัอยา่งคบัคัง่ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 



 

 

 
 
หลงัอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น า้หอม แหลง่ก าเนิดของแมน่ า้หอมมาจากบริเวณต้นน า้ที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่สง่กลิ่น
หอม เป็นแม่น า้สายสัน้ๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพืน้บ้าน และนักร้องชาวเวียดนามที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้
สนกุสนาน (ใช้เวลาลอ่งเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)  

พักที่   GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTELระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สอง เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปัน้เทพเจ้า 6 องค์คอย
ปกปอ้งเจดีย์แหง่นี ้ภายในเจดีย์มีพระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อิ่มเอิบกบัพระพทุธอีกสามองค์อยูใ่นตู้กระจก 
 

 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 



 

 

 
 
น าท่านนัง่กระเช้าสู ่บานาฮิลล์ ดื่มด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอย
ฟา้รางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สดุในโลก ได้รับการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้
เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแกข่องบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบ
พาโนรามาในวนัที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของดานงั ซึ่งการ
ท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลดัแห่งเมืองดานงั ถูกค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมยัที่ฝร่ังเศสเป็น
เจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึน้ไปบนภูเขา สร้างที่พกั สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พกัผ่อน เนื่องจาก
ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้  
 

 
 

น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ลา่สดุซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอด
ยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
ทา่นสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบานา่ฮิลล์ 
ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อยา่งเต็มอิ่ม 



 

 

 

 
 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซึ่งมีเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์ของหนงั 4D 

ระทกึขวญักบับ้านผีสงิ เกมส์สนกุๆ เคร่ืองเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลอืกช้อปปิง้ของที่ระลกึของสวนสนกุ  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารบนบาน่าฮิลล์ ... พิเศษอาหารแบบบุฟเฟ่ต์เวียดนาม  
พักที่  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์ 
 
วันที่สาม บาน่าฮลิส์ – วดัหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมอืงฮอยอนั – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 

101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร (B/LD) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรับประทานอาหารน าท่านนัง่กระเช้าลงด้านลา่งกลบัสูด่านงั น าท่านเดินทางสู ่วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
แกะสลกัด้วยหินออ่นสงูใหญ่ยืนโดดเดน่สงูที่สดุในเวียดนาม ซึง่มีท าเลที่ตัง้ดี หนัหน้าออกสูท่ะเลและด้านหลงัชนภเูขา ตัง้อยูบ่น
ฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ 
ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหินออ่นแกะสลกัที่มีเอกลกัษณ์ทา่ทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทกุอยา่ง
ของมนษุย์ซึง่แฝงไว้ด้วยคติธรรม 



 

 

 
 
น าทา่นเดินทางสู ่หาดหมีเคว เป็นหาดที่มีช่ือเสยีงที่สดุในเมืองดานงั เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน า้ทะเลใสสวยงาม 
ชายหาดนีไ้ด้รับความสนใจไปทัว่โลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกนัใช้เป็นพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และเรียกหาดนีว้่า
หาดไชนา่ หลงัจากสงครามสิน้สดุลง ชายหาดนีก็้เป็นท่ีนิยมในหมู่คนท้องถ่ินและนกัท่องเที่ยว และมีรีสอร์ตหรูผดุขึน้หลายแห่ง 
ซึง่ริมหาดก็จะมีเรือกระด้งของชาวบ้านท่ีท าประมงแถวๆนีล้อยล าอยู ่อิสระให้ทา่นได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
 

 
เดินทางสูเ่มือง ฮอยอัน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ทโูบน ใกล้ชายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็น
ศนูย์กลางส าคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ตอ่มาเมื่อฮอยอนัได้รับความเสยีหายจากการสู้รบ
และแม่น า้ตืน้เขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึน้ที่เมืองดานงัแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้าง
ด้วยไม้มีประตแูกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเร่ิมให้ ทนุท าโครงการบรูณะ เพื่อปกป้องเขต
เมืองเก่าและอนสุรณ์ทางประวตัิศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล า้คา่ 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม จั่ วฟุกเกี๋ยน บ้านประจ าตระกูลที่สร้างขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุ
กเกีย้นที่มีแซเ่ดียวกนั  
 

 
 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่  101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบตูิก ด้านหลงัเป็น
ที่เก็บสนิค้า ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลาดเปิดโลง่เห็นท้องฟา้ และมีเฉลียงเช่ือมตอ่สว่นที่พกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคา
ทรงกระดองป ูจากนัน้อิสระให้ทา่นเดินชมเมือง ซือ้ของที่ระลกึ ร้านค้าขายของที่ระลกึก็จะตัง้อยูใ่นบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็
จะรู้สกึว่าเมืองนีม้ีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรือน   วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกูล และ
ร้านค้าตา่งๆ จากนัน้น าทา่นเดินทางสูต่วัเมืองโบราณฮอยอนั  
น าท่านชม สะพานญี่ ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลาง
สะพานมีเจดีย์ทรงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ซึง่สร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน  



 

 

 
น าท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงคราม
หมู่บ้านแห่งนีเ้คยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลกัของคนที่หมู่บ้านแห่งนีค้ือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วฒันธรรมของชาวบ้าน ณ หมูบ้่านแหง่นี ้

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูซีฟู้ด พิเศษ!! กุ้งมงักรท่านละ 1 ตวั 
พักที่   ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า* 

(โรงแรมที่ดานังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีห้องTripleจะใช้ห้องเป็นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน) 
วันที่สี่ เมืองดานัง – ตลาดฮานดานัง – สนามบนิดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 

เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแมน่ า้ฮนั เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซึ่งสะพานมงักรแหง่นีเ้ป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั 

ซึง่มีรูปปัน้ท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น า้ คล้ายๆสงิคโปร์  

(วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) 

 



 

 

เดินทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานงั ตัง้อยูริ่มแมน่ า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น า้ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรม
ริมแมน่ า้เป็นรูปปัน้หญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของที่ระลกึให้เลอืกซือ้ สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางเข้าสู ่สนามบินดานัง 

12.40 น. เหินฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที ่FD 637  
14.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พร้อมความประทบัใจ 
 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิ
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง 

(เดก็อายตุ ่ากว่า12
ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายตุ ่ากว่า12ปี) 

 
พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 
ไม่รวมตั๋ว 
เคร่ืองบนิ 

04 – 07 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 

12 – 15 เมษายน 2562 19,999 19,999 19,999 5,000 13,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,499 

24 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 

13 – 16 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

20 – 23 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

13 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 12,999 

08 – 11 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 

 
** ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 
ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัท 

จะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว  
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 



 

 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เลื่อนการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคนืมัดจ าทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษัท
ฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบนิเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน า้มนัที่ยงัมิได้ช าระ ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 

21 วนัก่อนการเดนิทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบนิ 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่นหรือ  3 ทา่น  
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ    
 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ใน

ห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองที่นัง่  
2. นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมช่ าระเงิน 

หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางใน
ทวัร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท า
การของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 

 

1. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทาง
บริษัทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเ มล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการ
คืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมค่ืนเงินคา่บริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จา่ยที่ได้จา่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัทอ่งเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋

เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท า
การของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางกรณีมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไมถ่ึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า -ออก
เมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไมค่ืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้กบันกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจน
ซี่ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่ า  แต่
หากทางนกัท่องเที่ยวทกุทา่นยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกวา่ที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทาง
ได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือ
ใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสอืเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทจะค านงึถึงความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า 
เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับราคา
คา่บริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบิน 
การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้ 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 

มิลลลิิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือ
ได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกวา่ที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน
เทา่นัน้  

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี ้แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าติดตวัถือขึน้
เคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ได้แก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟา้น้อยกวา่ 20,000 mAh หรือน้อยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ไมม่ีการจ ากดัจ านวน  
3.2 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟา้ 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ไมเ่กินคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟา้มากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึน้เคร่ืองในทกุกรณี 
4. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทกุกรณี 
 

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


