
 

 

รหัสทัวร    B2B1900519 
ทัวรเวียดนามกลาง  ดานัง  ฮอยอัน  เว  บานาฮิลล 
4 วัน 3 คืน (PG) 
สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระดง  ชมดานังเมืองแหงภูเขาหินออนและ
ชายหาดขาวสวย  ชม Hoi An Impressions Theme Park Show 
น่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขาบานาฮิลล  สะพานทอง  ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินดานัง-น่ังกระเชาขึ้น บานาฮลิล-
Fantasy Park-สะพานทองที่เปดใหม -พักบนบานาฮลิล 

08.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  
เคานเตอร F โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับ  
(ระหวางรอขึ้นเคร่ือง ทานสามารถใชบริการเลาจน  ของสายการบินบางกอกแอร
เวยได มีอาหาร และน้ําด่ืมบริการ)               

11.00 น. ออกเดินทาง สูเมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที ่PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

12.40 น. 
 
กลางวัน 

เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง  
รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 นําทานเดินทางเดินทางสูเมือง ดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโต
อยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญ ต้ังอยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลาง นําทานเดินทางสูบานาฮิลล(ใชเวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อน่ังกระเชาสู
บานาฮิลล ด่ืมด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบา
นา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดใน
โลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประ
ประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และ
ไดช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล 
เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ต้ังอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการ
ทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบ
โดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมัยที่ฝร่ังเศสเปนเจาอาณานิคมจึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบน
ภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน เน่ืองจากที่น่ีมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทานั้น 
จากน้ันนําทานสู สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิ 
ฯลฯ  (คารถไฟชมสวนดอกไม 150 บาท   พิพิธภัณฑขี้ผึ้ง) ซึ่งมี เคร่ืองเลน
หลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง 
เกมสสนุกๆ เคร่ืองเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวน



 

 

สนุก  ชมสะพานทองที่เปดใหม จนไดเวลาอันสมควร 
ค่ํา บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟ�ตนานาชาต ิบนบานาฮิลล 

เขาพกั 
นําคณะเขาสูทีพ่กัโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  

(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา พกับนบานาฮิลล 1 คืน 

วันที่2 บานาฮิลล- น่ังกระเชาลง- เมืองดานัง-สะพานมังกร (Dragon Brigde) -
เมืองเว-พระราชวังเว- ลองเรือชมแมน้ําหอม-เมืองเว 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 ไดเวลานําทานน่ังกระเชากลับสูดานัง  

จากน้ันนําทานชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงที่ เที่ยวแหงใหม 
สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณ
ราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเมื่อ 
29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของ
เมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ีเปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูป
ปم�นที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร (วันเสาร-อาทิตยเวลา 
3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บาย นําทานออกเดินทางสูเมืองเว (โดยใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.)ต้ังอยูใจกลางของ

ประเทศ อยูหางจากชายฝم�งทะเล 12 กิโลเมตร เปนเมอืงของกษัตริยในราชวงศเห
วียนซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ป ฝร่ังเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถงึปพ.ศ.
2488 ญี่ปุ�นก็เขามายดึครองบังคบัใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมาเมืองเวได
กลายเปนสวนหน่ึงของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเปน 2 สวน และได
เส่ือมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะ
มีแหลงประวัตศิาสตร วฒันธรรม เสนหที่ไรกาลเวลาของสถาปตยกรรมที่ลํ้าคามี
แบบฉบับของตนเอง และยงัมคีวามงามตามธรรมชาติบนฝم�งแมน้ําหอมดวย โดยนํา
ทานเดินทาง ผานเสนทางหายเวิน กอสรางโดยเอกชนจากญีปุ่�นและรัฐบาลฝร่ังเศส
เปนผูลงทุนดานงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝم�งทะเล ผานภูเขา ทอง
ทุงและชนบท และลอดอุโมงคทีข่ดุลอดใตภูเขาที่ยาวที่สดุในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มคีวามยาว 6.28 กม. เพื่อเช่ือมระหวางเมืองดานังกับเมืองเว 
(Bamboo Shop , Cake Shop อิสระชอปปم�ง ระหวางการเดินทาง)  



 

 

 นําทานเดินทางสู พระราชวงัเว ที่สรางขึน้ในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนทีรั่บรอง
เช้ือพระวงศระดับสงูและนักการทูตตางประเทศ สถานที่จดังานฉลองสําคัญๆ 
ตกแตงอยางวิจติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยน้ํามันคร่ังสแีดงและ
ลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วดั ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศ 
เหวียนและ นําทาน ลองเรือมังกร ชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ํา
ที่อุดมไปดวยดอกไมป�าที่สงกลิ่นหอม เปนแมน้ําสายส้ันๆ ระหวางทางจะไดพบเห็น
หมูบานชาวน้ําใหเห็นอยูเปนระยะๆ ทานจะไดความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นบาน
บนเรือ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ที่ เมืองฮอยอัน / 
นําทานเดินทางตอสูเมืองดานัง(โดยใชเวลาประมาณ 30-45 นาที) 

เขาพกั คณะเขาสูที่พกัโรงแรม Mondial Hotel  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา พกั 1 
คืนใน เมืองเว 

วันที่3 เมืองเว-วดัเทียนมู -เมืองลังโก (Langco) -เมืองดานัง – ฮอยอัน -“สุดคุม
แถมฟรพิีเศษ”  น่ังเรือกระดง – สะพานญีปุ่�น บานเลขที่ 101 ฮอยอัน- Hoi 
An Impressions Theme Park – ดานัง 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 

 
นําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ช้ัน แตละช้ันหมายถึงชาติภพ
ตางๆ ของพระพุทธเจา มีรูปปم�นเทพเจา 6 องคคอยปกป�องเจดียแหงน้ี ภายใน
เจดียมีพระสังกัจจายนปดทองพระพักตรอ่ิมเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตู
กระจก 
ตอมานําทานออกเดินทางสู เมืองลังโกนําทานชมวิวทิวทัศนและนําคณะสัมผัสกับ
ธรรมชาติของเมืองแหงน้ี  
เมืองลังโก (Langco) เปนตําบลหน่ึงในอําเภอฝูหลกจังหวัดเถื่อเทียนเวประเทศ
เวียดนามลังโกหมายถึง“หมูบานนก”เปนเมืองผานและเมืองพักในเสนทางดานัง-เว 
(เมืองมรดกโลก) ต้ังอยูหางจากตัวดานังประมาณ 40 กม. หางจากเวประมาณ 60 
กม. ระหวางทางทุกทานจะไดเห็นรถลอดอุโมงคหายเวินจากดานังมาก็จะมาแวะ
รับประทานอาหารกันที่น่ีเพราะลังโคเปนเมืองริมทะเลที่ขึ้นช่ือในเร่ืองอาหารทะเล
อรอยสดใหมทะเลสาบลังโกมีอาณาบริเวณกวางใหญสวยงามผูคนที่อาศัยอยู



 

 

บริเวณทะเลสาบสวนใหญประกอบอาชีพเลี้ยงหอยจับปลาทําการประมงพื้นบาน
เปนตน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood 
บาย 
 

“สุดคุมแถมฟรีพิเศษ”  ใหลูกคา สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระดง Cam 
Thanh Water Coconut Village ที่ หมูบานกั๊มทาน ซึ่งหมูบานเล็กๆในเมือง
ฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามที่น่ีเปนที่พักอาศัยของ
เหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพืน้เมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอ
กันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  
จากน้ันเดินทางสูเมอืง ฮอยอัน (โดยใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซ้ึงตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําทู
โบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือเกาที่เจริญรุงเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอันเปน
ศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก 
ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมน้ําตื้นเขิน เมืองทาจึงไป
สรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่
สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและ
รัฐบาลโปแลนดไดริเร่ิมให ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป�องเขตเมืองเกาและ
อนุสรณทางประวัติศาสตรของสถาปตยกรรมที่ลํ้าคา  
นําทานเดินทางสู สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดยชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุง
กระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ซึ่งสรางเช่ือมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้น
เมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มี
แซเดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนน
สายหน่ึง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะ
ของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ช้ัน ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก 
ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลานเปดโลงเห็นทองฟ�า และมี
เฉลียงเช่ือมตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู  
จากน้ันอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะต้ังอยูใน
บานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองน้ีมีเสนหมาก บานเกาโบราณมี



 

 

ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชม
คม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ   ระหวางทางขากลับสูเมืองดานัง 
นําทาน เดินทางไปชมภูเขาหินออน (Marble Mountains) หน่ึงในแหลงทองเที่ยว
ที่มีเอกลักษณของเวียดนาม ซึ่งเต็มไปดวยถํ้าและอุโมงคตาง ๆ ที่พระสงฆเคยใช
เปนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ค่ํา รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  ที่ เมืองฮอยอัน /ไดเวลาอันสมควร นําทาน
ลองเรือสู Hoi An Impressions Theme Park ชมโชวสุดอลังการที่มี ช่ือวา
“ความทรงจําแหงเมืองฮอยอัน” แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เร่ืองราว
ตางๆของเมืองฮอยอัน ชมแสงสีเสียงอันอลังการ นักแสดงชายและหญิงกวา 500 
ชีวิต ใหทานเพลิดเพลินชมโชวอันนาตื่นตาตื่นใจ 

เขาพกั คณะเขาสูที่พกัโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือ
เทียบเทา พกั 1 คืนใน ดานัง 

วันที่4 เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง– กรุงเทพมหานคร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
                     
 
กลางวัน 
บาย 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหิน
ออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ต้ังดี หันหนาออกสูทะเล
และดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอ
พรใหชวยปกปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบน
ชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มี
เอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซ่ึงแฝงไวดวยคติธรรมอยาง
ลึกซึ้ง  ตอมา นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ํา
ฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูป
ปم�นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ 

 ไดเวลาอันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู Danang International Airport 
(สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที ่PG948 



 

 

15.20 น. คณะเดินทางถงึทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ
ประทบัใจ 

 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอาย ุ
ไมเกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน ทานละ 

เด็กอาย ุ
ไมเกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอาย ุ
ไมเกิน 12 ป 

 (ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

31 พ.ค.-03 มิ.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
14-17  มิ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

28  มิ.ย.-01 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
05-08 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
12-15 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
19-22 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
26-29 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 
02-05 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
10-13 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 
16-19 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

23-26 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 14,900.- 15,900.- 3,500.- 
30 ส.ค.-02 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

06-09 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
13-16 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

20-23 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
      

**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเดก็ ** 
ราคาเดก็ทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลบั]   
ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทวัร ตั๋วเครื่องบิน 

 

 



 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษทัฯจะคํานึงถงึผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ัง
กอนทาํการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมอีายุ
ไมตํา่กวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจํา 10,000 บาท
พรอมกบัเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลงัจากทาํการจองแลว 
2.การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเกบ็กอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่
พักและตัว๋เคร่ืองบินมฉิะน้ันจะถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลกิกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 



 

 

3.แจงยกเลกินอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจาํทัง้หมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของทาน 
6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯ
จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
เรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
7.กรณีทานไดชําระคาทวัรหรือมัดจาํมาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมดัจําให แตทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ในการหกัคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเปนกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกบัทานเปนกรณีไป 
8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไม
วาเหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทวัร
ขางตน  กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดบัช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระ
เงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน ณ วนัเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาที่พกัหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน 
4. เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / 
การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คา
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ 



 

 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  1.5 ลานบาท] 
7. ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซกั
รีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

 


