
 

 

รหัสทัวร GOH1901013 
ทัวรเวียดนามดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิล 4 วัน 3 คืน (FD) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น่ังกระเชาสูบานาฮิลล ด่ืมด่ําไปกับวิวทิวทัศนแบบ 360 องศา 
ถายรูปคูกับสะพานทอง แลนดมารคแหงใหมของบานาฮิลล 
เย่ียมชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ 
เย่ียมชมพระราชวังเว อาณาจักรตองหามแหงเวียดนาม 
สุดพิเศษ!! สนุกสนานไปกับกิจกรรมน่ังเรือกระดง   
พิเศษสุดๆ!! นําทานลองเรือไปชม Hoi An Impressions Theme Park Show 
FREE WIFI ON BUS 
พักโรงแรมดี, อาหารดี 
รวมอาหารบนเคร่ือง ทั้งไปและกลับ 
พิเศษสุด!! รับงอบหนอนหลา ทานละ 1 ใบ 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 เชียงใหม - ดานัง - สะพานแหงความรัก - สะพานมังกร - เว - สุสานจักรพรรดิไค

ดิงห - เจดียเทียนมู - ตลาดดองบา 
05.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน1 

เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับอํานวยความ
สะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

08.05 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินที ่FD906 
(มีบริการอาหาร พรอมเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

10.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู ตัวเมืองดานัง (ใชเวลาเดินทาง 5 - 10 นาที) 
(เวลาทองถ่ินที่เวียดนามเปนเวลาเดียวกันกับประเทศไทย) 

 เมืองดานัง เปนเมืองทาติดทะเลที่มีขนาด
ใหญเปนอันดับ 3 ของเวียดนาม ทะเลสวย 
ชายหาดสีขาวทอดยาว รวมถึงเทือกเขานอย
ใหญ และ ดานังก็ยังคงเปนเมืองท่ีคงไวซ่ึง
เอกลักษณของหมูบานชาวประมง ทําใหเราไดเห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองด้ังเดิม  

 ใหทุกทานถายรูปคูกับสะพานแหงความรัก 
ซ่ึงทานสามารถชมวิวริม น้ําของเมืองดานัง 
และ ถานรูปคูกับสะพานมังกร อีกหน่ึงท่ีเที่ยว
แหงใหม สะพานที่มีท่ีมีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ1.5 ลานลานดอง เช่ือมตอ
สองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ีเปนแลนด
มารคแหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปم�นท่ีมีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนน้ํา 
คลายๆสิงคโปร (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 
นาที) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันทําทุกทานเดินทางสู เมืองเว (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 3 ช่ัวโมง) 



 

 

 เย่ียมชม สุสานของพระเจาไคดิงห เพราะเปน
เพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวันออกเขากับ
สถาปตยกรรมตะวันตก ดวยทรงเปน
จักรพรรดิในราชวงศเหวียนพระองคเดียวท่ีไดเดินทางไปประเทศฝร่ังเศส สุสานแหงน้ี
สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี โดยใชเวลากอสรางนานถึง 11 ป พระเจาไค
ดิงหเปนพระบิดาบุญธรรมของพระเจาเบาได ทรงครองราชยอยู 9 ป ในยุคท่ีฝร่ังเศส
เขามาปกครอง 

 ชม วัดเทียนมู ต้ังอยูฝم�งซายของริมแมน้ําหอม
ของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระ
เจามิงหหมาง วัดแหงน้ีนับเปนศูนยกลางทาง
พุทธศาสนานิกายเซน จุดเดนที่สุดของวัดแหง
น้ีคือ เจดียทรงเกง 8 เหล่ียม สูงลดหล่ันกัน 7 ช้ัน แตละช้ันเปนตัวแทนของชาติภพ
ตางๆ ของพระพุทธเจา สวนทางฝم�งซายและขวาเปนท่ีต้ังของศิลาจารึกและระฆัง
สําริดขนาดใหญหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของเจดียเปนประตู
ทางเขาสูบริเวณภายในวัด มีรูปปم�นเทพเจา 6 องค คอยยืนเฝ�าปกป�องไมใหความช่ัว
รายเขามาเยือนและวัดแหงน้ีเองมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและการเมืองในชวง
ยุคหลังของเวียตนาม เม่ือพระภิกษุทิกกวางหยุก เจาอาวาสของวัดเทียนมูไดใชรถ
ออสตินสีฟ�าคันเล็กเปนพาหนะไปเผาตัวเองที่กลางกรุงไซงอนหรือโฮจิมินหซิต้ีใน
ปจจุบัน ในชวงสายของวันที ่11 มิถุนายน พ.ศ. 2506 เพ่ือประทวงการบังคับให
ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสตและการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลโงดินหเดียมที่
เปนคาทอลิก รวมท้ังใชความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนใน
ประเทศ ปจจุบันรถออสตินสีฟ�าคันน้ันไดถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภายในวัดแหงน้ี 

 อิสระใหทานเล่ือกซ้ือสินคา ของฝาก ของท่ี
ระลึก ตลาดแหงน้ีเปนตลาดขายสินคาขนาด
ใหญ ของเมืองเว มีสินคาหลากหลายใหทาน
ไดจับจายใชสอย มีทั้งของทองถ่ินและนําเขา
จากจีน ตลาดแหงน้ีอยูติดกับแมน้ําเหือง หรือแมน้ําหอม 



 

 

 นําทาน ลองเรือมังกรในแมน้ําหอม 
แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําที่อุดมไป
ดวยดอกไมป�าท่ีสงกล่ินหอม ตามแมน้ําสาย
ส้ันๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ํา
ใหเห็นอยูเปนระยะๆ ทานจะไดความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพ้ืนบานบนเรือ 
(ใชเวลาลองเรือ 45 - 60 นาที) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม : ELEGANT HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่ 2 เว - พระราชวังเว - เมอืงลังโก - ฮอนอัน - หมูบานก๊ัมทาน - ชมโชว Hoi An 

Impressions Theme Park Show 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรมท่ีพัก 
 นําทานชม พระราชวังเว เปนพระราชวังที่

จักรพรรดิยาลอง  องคปฐมกษัตริยแหง
ราชวงศเหวียนเปนผูสถาปนาข้ึน แตหลังจาก
ที่พระเจายางลองปกครองเวียดนามไดเพียง 
33 ป ฝร่ังเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว ในชวงน้ีจักรพรรดิผลัดกันข้ึนสูบัลลังกในชวง
ส้ันๆ การเดินขบวนตอตานฝร่ังเศสและการตอสูกับจักรพรรดินิยมถูกติดตามมาดวย
การยึดครองของญ่ีปุ�นในมหาสงครามเอเชียบูรพาเมื่อป พ.ศ. 2488 และใน
สิงหาคมปเดียวกันน้ีเองที่พระเจาเบาได ไดสละราชสมบัติเปนอันส้ินสุดราชวงศเห
วียน ตอมาเมืองเวไดกลายเปนสวนหน่ึงของเวียดนามใตตามการแบงประเทศ
ออกเปน 2 สวน และไดเส่ือมสลายลงภายใตการปกครองของรัฐบาลโงดิงหเดียม 
นครแหงจักรพรรดิตองประสบกับความเสียหายอยางหนัก ระหวางการบุกเขาโจมตี
ของเวียดกงในชวงเทศกาลเต็ดเม่ือป พ.ศ. 2511 ซึ่งกอใหเกิดความเดือดรอนไปทุก
เมืองในเวียดนามใต และเหตุการณคร้ังน้ันเองก็สงผลใหสหรัฐอเมริกาถอนกองกําลัง
ออกจากเวียดนาม และในที่สุดก็ทําใหเวียดนามเหนือลงมายึดเวียดนามใตและ
รวมกันเปนหน่ึงไดสําเร็จ 



 

 

 นําทานออกเดินทางสู เมืองลังโก (ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง) เปนตําบลหน่ึงใน
อําเภอฝูหลก จังหวัดเถ่ือเทียนเว ลังโกหมายถึง“หมูบานนก”เปนเมืองผานและเมือง
พักในเสนทางดานัง-เว (เมืองมรดกโลก) ต้ังอยูหางจากตัวดานังประมาณ 40 กม. 
หางจากเวประมาณ 60 กม. ระหวางทางทุกทานจะไดเห็นรถลอดอุโมงคหายเวินจาก
ดานังมาก็จะมาแวะรับประทานอาหารกันที่น่ีเพราะลังโคเปนเมืองริมทะเลท่ีข้ึนช่ือใน
เร่ืองอาหารทะเลอรอยสดใหมทะเลสาบลังโกมีอาณาบริเวณกวางใหญสวยงามผูคน
ที่อาศัยอยูบริเวณทะเลสาบสวนใหญประกอบอาชีพเล้ียงหอยจับปลาทําการประมง
พ้ืนบานเปนตน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร 
 นําทุกทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน (ใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงคร่ึง) 
 เมืองฮอยอัน ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําทูโบน ใกล

ชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือเกาที่
เจริญรุงเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอันเปน
ศูนยกลางสําคัญของการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเม่ือฮอยอันไดรับความเสียหายจาก
การสูรบและแมน้ําต้ืนเขิน เมืองทาจึงไปสรางข้ึนที่เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันใน
ปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหอง
โปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเร่ิมให ทุนทําโครงการบูรณะ เพ่ือ
ปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของสถาปตยกรรมที่ล้ําคา  

 นําทานเดินทางสู สะพานญ่ีปุ�น ที่สรางโดย
ชาวญ่ีปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุง
กระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนลอนคล่ืน ตรง
กลางสะพานมีเจดียทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ซ่ึง
สรางเช่ือมเขตหมูบานชาวญ่ีปุ�น กับชาวจีน  

 ชม วัดฟุ�กเก๋ียน เปนสมาคมชาวจีนท่ีใหญ
และเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอัน ใชเปนท่ี
พบปะของคนหลายรุน และภายในยังเปน
ที่ต้ังของวัดท่ีสรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหกับลัทธิของ
พระนางเทียนเหา วัดน้ีมีจุดเดนอยูท่ีงานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงาม ทานสามารถ



 

 

ทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไว เพ่ือ
เปนสิริมงคลแกทาน 

 ชม บานเลขที่ 101 บานเกาแกอายุเกือบรอย
ป ติดถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนน
สายหน่ึง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง 
เปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของ
ฮอยอัน สรางดวยไม 2 ช้ัน ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลัง
เปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลานเปดโลงสามารถมองเห็นทองฟ�า และมี
เฉลียงเช่ือมตอสวนท่ีพักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาเปนทรงกระดองปู  

 จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู หมูบานก๊ัมทาน 
พิเศษ สุด!! ใหทานไดสนุกสนานไปกับ
กิจกรรมน่ังเรือกระดง ชมหมูบานเล็กๆใน
สวนมะพราวท่ีต้ังอยูริมแมน้ํา ซ่ึงในอดีตเคย
เปนที่พํานักของเหลาทหารในชวงสงคราม อาชีพหลักของผูคนที่น่ีคือการประมง 
วัฒนธรรมอันโดดเดนของหมูบานเล็กๆแหงน้ีคือการ ลองเรือกระดง ซ่ึงเปน
วัฒนธรรมอันงดงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกัน
ไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีอยางสนุกสนาน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 พิเศษสุดๆ!! หลังจากทําอาหารเรียบรอยแลว 

นําทานลองเรือสู Hoi An Impressions 
Theme Park ชมโชวสุดอลังการทีมีชือวา 
“ความทรงจําแหงเมืองฮอยอัน” แสดงถึง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร เรืองราวตางๆ
ของเมืองฮอยอัน ชมแสงสี เสีย งอันอลังการ
นักแสดงชายและหญิงกวา 500 ชีวิต ใหทานเพลิดเพลินกับโชวอันนาตืนตาตืนใจ  

ที่พัก  โรงแรม : PHO HOI RIVERSIDE RESORT หรือเทียบเทา 3 ดาว 
  
วันที่ 3 ฮอยอัน - ดานัง - บานาฮิลล - วัดหลินอ๋ึง - ตลาดฮาน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองดานัง (ใชเวลาประมาณ 30-45 นาที) 



 

 

 เดินทางสู บานาฮิลล (ใชเวลาประประมาณ 
30 นาท)ีจนถึงสถานีกระเชา พาทุกทานน่ัง
กระเชาสูบานาฮิลล ใหทานไดเพลิดเพลินด่ืม
ด่ําไปกับวิวทิวทัศน ของเมืองบนความสูงถึง 
5,810 เมตร กระเชาบานาฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปน
ระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.
2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบา
นาฮิลลรีสอรท และไดช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศ
สดใส บานาฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาว
เย็นตลอดท้ังป อุณหภูมิเฉล่ียทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทาน้ัน  
จากน้ันนําทานสู สวนสนุก FANTASY PARK ซ่ึงมีเคร่ืองเลนหลากหลายรูปแบบ 
เชน เกมสสนุกๆ เคร่ืองเลนเบาๆ จนถึงรถไฟเหาะ หากทานไหนไมสะดวกจะเลน
เคร่ืองเลนก็สามารถน่ังรถรางชมสวนดอกไมและบริเวณโดยรอบของบานาฮิลลได
เชนกัน หรือจะเลือกชอปปم�งของท่ีระลึกของสวนสนุก และ ทานสามารถถายรูปกับวิว
ทิวทัศนอันสวยงามแบบพาโนรามาได ณ สะพานทอง ซ่ึงแลนดมารคแหงใหมของบา
นาฮิลล 
**ในรายการทัวรรวมคาเคร่ืองเลนตางๆแลว ยกเวน พิพิธภัณฑข้ีผึ้ง, บานผีสิง**   

กลางวัน รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในบานาฮิลล (อาหารแบบบุฟเฟ�ต) 
 เดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิม

หลินอ๋ึง แกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดด
เดนสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีต้ังดี หัน  
หนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ต้ังอยู
บนฐานดอกบัวสงางามชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปกรักษา หลินอ๋ึง
มีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระ
อรหันต 18 องค เปนหินออนแกะสลักท่ีมีเอกลักษณทาทางท่ีถายทอดอารมณทุก
อยางของมนุษยซ่ึงแฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซ้ึง 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ตัวเมืองดานัง 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  โรงแรม : REGINA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเทา 3 ดาว 
  



 

 

วันที่ 4 ดานัง - เชียงใหม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง 
10.30 น. ออกเดินทางกลับ เชียงใหม โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD907 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
12.25 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ

ประทับใจ 
 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิตองแจงลวงหนาทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา และราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอัตราแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
อัตราคาบริการ                                                                                      

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
หองละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็ก 8-12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็ก 8-12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

17 - 20 ต.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 10,988.- 
ราคาสําหรับเด็กทารก (อายุไมเกิน 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจาหนาที่ 
(เด็กทารกตองเอาสูติบัตรตัวจริงพรอมพาสปอรตตัวจริงไปแสดงตัวเทาน้ัน ณ วันเดินทาง) 
 

โปรแกรมทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก 
  
หมายเหตุ  
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขา

เมืองของไทยไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง 



 

 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิก
ของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียวโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
5. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัท

ฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง  
6. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว 
7. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอน

ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไป

ดวย 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเครื่องบินช้ันนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวัน, จํานวนคนและมีคาใชจายตามท่ีทาง
สายการบินกําหนด) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางทานละไมเกิน 20 กก. 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  
6. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 



 

 

8. คาหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และ มัคคุเทศกทองถ่ินคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมคา
ทิป) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
10. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  
 กรณีที่ตองการซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

11. เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
12. เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
13. ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
14. [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
15. ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
16. [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ(มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหร่ี, เหลา, 

เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,  คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว
ตองย่ืนวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 
บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา 
ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองย่ืนวีซา 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตราท่ีระบุไวขางตน 



 

 

5. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
6. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและทิปพนักงานขับรถ (800 บาท/ทาน/ทริป)  
8. คาทิปหัวหนาทัวร (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 

เง่ือนไขการจอง  
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและ

สงหลักฐานการโอนเงินใหเจาหนาที่ท่ีดูแลเสนทาง ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับ เงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน  
3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง  
4. หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่

เกิดข้ึน 
5. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง  
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายทั้งหมด  
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน  เก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย

ท้ังหมด 



 

 

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได เชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี
สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีท่ีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว และทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองคืนคาทัวร
หรือมัดจําใหกับลูกคา (ตามเงื่อนไข ขอ1-ขอ3) ท้ังน้ีทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บ
คาใชจายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว กับทานเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว หรือได
ชําระคาบริการในสวนของทางตางประเทศ เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) โดยใชเวลาดําเนินการ
ในการคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ นับจากวันที่ไดรับเร่ือง   

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม
คืนคาทัวรท้ังหมด 

9. กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เน่ืองจากผูเดินทางทานอ่ืนในกลุมโดนปฏิเสธวี
ซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่
เกิดข้ึนแลวกับทานเปนกรณีไป 

10. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม            
 
เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน                                             
1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคล่ือน

วันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ
และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขา



 

 

ไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ     ออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว (กรณีต๋ัว REFUNDได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน 

2. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

3. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

4. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบิน   กําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน  สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
 ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล 
และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แต
ทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีท่ีผู
รวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการ



 

 

เดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง 
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจน
ความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 


