
 

 

รหัสทัวร ZET1900772 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (FD) 
เยี่ยมชม พระราชวังเว   ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม 
วัดเทียนมู   บานาฮิลล   สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE 
สวนสนุก FANTASY PARK   วัดหลินอ๋ึง   สะพานญี่ปุ�น 
ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน   สะพานมังกร 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานงั – เมืองเว ้– พระราชวงัเว ้– ตลาดดองบา – 
ลอ่งเรอืมงักรชมแมนํ่�าหอม          
 (-/L/D) 

07.00  พรอ้มกันที �สนามบนิ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ชั �น  3 ประต ู 2 เคาเตอร์ 2 สายการบนิแอร ์เอเชยี 
เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

10.25   เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ แอร์เอเชยี เที�ยวบนิที� FD 636 
12.10  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้  
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ขนมปงัฝร ั�งเศส สไตลเ์วยีดนาม (แจกบนรถ) 

นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้ตั �งอยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝั�งทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืง
ของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน ซึ�งไดป้กครองตอ่กนัมาเพยีง 33 ปี ฝรั�งเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญี�ปุ่ น
ก็เขา้มายดึครองบังคบัใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบัต ิตอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึ�งของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่
ประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สื�อมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดูดนักท่องเที�ยวเพราะมี
แหลง่ประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม เสน่หท์ี�ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมที�ลํ�าคา่มแีบบฉบับของตนเอง และยังมคีวามงาม
ตามธรรมชาตบินฝั�งแมนํ่�าหอมดว้ย 
 

 
 
โดยนําทา่นเดนิทาง ผา่นเสน้ทางหายเวนิ กอ่สรา้งโดยเอกชนจากญี�ปุ่ นและรัฐบาลฝรั�งเศสเป็นผู ้
ลงทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที�เลยีบชายฝั�งทะเล ผา่นภเูขา ทอ้งทุง่และชนบท และลอดอโุมงคท์ี�ขดุลอดใต ้
ภเูขาที�ยาวที�สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพื�อเชื�อมระหวา่งเมอืงดานังกบัเมอืงเว ้ 

 นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ที�สรา้งขึ�นในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที�รับรองเชื�อพระวงศร์ะดับสงูและนักการทูต
ตา่งประเทศ สถานที�จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตง่อย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยนํ�ามันครั�งสแีดง
และลวดลายสทีอง มตีําหนักหลายหลงั อทุยาน วดั ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 
จากนั�นนําท่านเพลดิเพลนิกับการซื�อของที� ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมอืงเวต้ั �งอยู่ตดิรมิแม่นํ�าหอม  ม ี2 ชั �น 
ขายทั �งสนิคา้ของที�ระลกึตา่งๆ และของใชป้ระจําวัน ซึ�งจะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจ่ายซื�อของกนัอย่างคับคั�ง 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 



 

 

หลังอาหารคํ�านําท่าน ลอ่งเรอืมงักรชมแม่นํ �าหอม แหล่งกําเนิดของแม่นํ�าหอมมาจากบรเิวณตน้นํ�าที�อุดมไปดว้ย
ดอกไมป่้าที�สง่กลิ�นหอม เป็นแมนํ่�าสายสั �น  ๆบนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีื�นบา้น และนักรอ้งชาวเวยีดนามที�จะมา
ขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี  

พกัที�   GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/ MUONG THANH HUE HOTELร ะ ด ับ  4 ด า ว  ห รือ ร ะ ด ับ
เทยีบเทา่ 
วนัที�สอง เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– เมอืงดานงั – บานา่ฮลิส ์– สะพานมอื     (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลี�ยม 7 ชั �น แตล่ะชั �นหมายถงึชาตภิพตา่ง  ๆของพระพุทธเจา้ มรีูปปั�นเทพ
เจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี� ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายน์ปิดทองพระพักตรอ์ิ�มเอบิกบัพระพุทธอกีสามองคอ์ยูใ่น
ตูก้ระจก 
 

 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



 

 

 
 
นําทา่นนั�งกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดื�มดํ�าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์
เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที�ยาวที�สุดในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊
คเมื�อวันที� 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึ�นไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานา
ฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ื�นชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที�อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอร์ท
และสถานที�พักผ่อนหย่อนใจ ตั �งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ�งการท่องเที�ยวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบา
นาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั�งเศสเมื�อสมัยที�ฝรั�งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้กีาร
สรา้งถนนขึ�นไปบนภูเขา สรา้งที�พัก สิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื�อใชเ้ป็นที�พักผ่อน เนื�องจากที�นี�มอีากาศ
หนาวเย็นตลอดทั �งปี อุณหภูมเิฉลี�ยทั �งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านั�น  
 

 
 

นําท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที�ยวใหม่ล่าสดุซึ�งอยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั �งอยู่ในตําแหน่งที�โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอกีจุดท่องเที�ยว
นงึที�ไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์
ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิ�ม 



 

 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุก FANTASY PARK ซึ�งมเีครื�องเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความ
มันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผีสงิ เกมสส์นุกๆ เครื�องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลอืกชอ้ปปิ� งของที�
ระลกึของสวนสนุก  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารบนบานา่ฮลิล ์... พเิศษอาหารแบบบุฟเฟ่ตเ์วยีดนาม  
พกัที�  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานา่ฮลิส ์
 
วนัที�สาม บานา่ฮลิส ์ – วดัหลนิอึ�ง – หาดหมเีคว – เมอืงฮอยอนั – หมูบ่า้นก ั�มทาน – รอ่งเรอืกระดง้ – จ ั�วฟุ

กเกี�ยน – บา้นเลขที� 101 – สะพานญี�ปุ่ น – สะพานมงักร      
 (B/LD) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังรับประทานอาหารนําท่านนั�งกระเชา้ลงดา้นล่างกลับสูด่านัง นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอึ�ง นมัสการเจา้แม่
กวนอมิหลนิอึ�งแกะสลักดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที�สุดในเวยีดนาม ซึ�งมทีําเลที�ตั �งด ีหันหนา้ออกสู่
ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตั �งอยู่บนฐานดอกบัวสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา 
หลนิอึ�งมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตั �งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็น
หนิออ่นแกะสลกัที�มเีอกลกัษณ์ทา่ทางที�ถา่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ึ�งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่หาดหมเีคว เป็นหาดที�มชี ื�อเสยีงที�สดุในเมอืงดานัง เนื�องจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและนํ�า
ทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี�ไดรั้บความสนใจไปทั�วโลกในชว่งสงครามเวยีดนาม เมื�อทหารอเมรกิันใชเ้ป็นพื�นที�
พักผ่อนหย่อนใจ และเรียกหาดนี�ว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิ�นสุดลง ชายหาดนี�ก็เป็นที�นิยมในหมู่คน
ทอ้งถิ�นและนักท่องเที�ยว และมรีสีอรต์หรูผุดขึ�นหลายแห่ง ซึ�งรมิหาดก็จะมเีรือกระดง้ของชาวบา้นที�ทําประมง
แถวๆนี�ลอยลําอยู ่อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพความประทบัใจ 
 



 

 

 
 
เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตั �งอยู่บนฝั�งแม่นํ�าทโูบน ใกลช้ายฝั�งทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ที�เจรญิรุ่งเรอืงมากในชื�อ
ไฟโฟฮอยอันเป็นศนูยก์ลางสําคัญของการแลกเปลี�ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ตอ่มาเมื�อฮอย
อันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแม่นํ�าตื�นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึ�นที�เมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันใน
ปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนที�สวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโก
และรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริ�มให ้ทุนทําโครงการบูรณะ เพื�อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตร์
ของสถาปัตยกรรมที�ลํ�าคา่ 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชม จ ั�วฟุกเกี�ยน บา้นประจําตระกูลที�สรา้งขึ�นเมื�อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที�พบปะของผูค้นที�
อพยพมาจากฟกุเกี�ยนที�มแีซเ่ดยีวกนั  
 

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที� 101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึ�ง หลังบา้นไปจรดถนนอกีสาย
หนึ�ง เป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชั �น ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทํา
เป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นที�เก็บสนิคา้ ภายในเป็นที�อยู่อาศัย มลีาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชื�อมต่อ
สว่นที�พักอาศัยหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั�นอสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซื�อของที�ระลกึ 
รา้นคา้ขายของที�ระลกึก็จะตั �งอยู่ในบา้นโบราณ ยิ�งเดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนี�มเีสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญี�ปุ่ น ซึ�งไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกันอย่าง
น่าตื�นตาทั �งบา้นเรอืน   วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ จากนั�น
นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงโบราณฮอยอนั  



 

 

นําทา่นชม สะพานญี�ปุ่ น ที�สรา้งโดยชาวญี�ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคามุงกระเบื�องสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอน
คลื�น ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสี�เหลี�ยมจัตรัุส ซึ�งสรา้งเชื�อมเขตชาวญี�ปุ่ น กบัชาวจนี  
 

 
 
นําท่าน ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นก ั�มทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตั �งอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํ�า ในอดตี
ชว่งสงครามหมู่บา้นแห่งนี�เคยเป็นที�พักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนที�หมู่บา้นแห่งนี�คอืประมง ระหวา่ง
การลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี� 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูซฟีู้ ด พเิศษ!! กุง้มงักรทา่นละ 1 ตวั 
พกัที�   ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 

(โรงแรมที�ดานงัสว่นใหญไ่มค่อ่ยมหีอ้งTripleจะใชห้อ้งเป็นTwinและเพิ�มเตยีงเสรมิแทน) 
วนัที�ส ี� เมอืงดานงั – ตลาดฮานดานงั – สนามบนิดานงั – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ  (B/-/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อีกหนึ�งที�เที�ยวแห่งใหม่ สะพานที�มทีี�มีความยาว 666 เมตร 
ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื�อมตอ่สองฟากฝั�งของแม่นํ�าฮัน เปิด
ใหบ้รกิารเมื�อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื�องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมืองดานัง ซึ�ง
สะพานมังกรแห่งนี�เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึ�งมรีูปปั�นที�มหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นนํ�า 
คลา้ยๆสงิคโปร ์ 
(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่นํ�า และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 
 



 

 

 
 
เดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานัง ตั �งอยู่รมิแมนํ่�าฮาน ไมไ่กลจากสะพานขา้มแม่นํ�า ดา้นหนา้ตลาด
มปีระตมิากรรมรมิแม่นํ�าเป็นรูปปั�นหญงิสวยงาม มทีั �งของสดและของที�ระลกึใหเ้ลอืกซื�อ สมควรแกเ่วลานําท่าน
เดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั 

12.40 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เที�ยวบนิที� FD 637  
14.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….พรอ้มความประทบัใจ 
 

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



 

 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�ว
เนื�องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นที�ใชบ้รกิาร *** 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายตุํ�ากวา่12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายตุํ�ากวา่12ปี) 

 
พกัเดี�ยว

เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ั�ว 
เครื�องบนิ 

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 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

20 – 23 มถิุนายน 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 สงิหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ั�น ไมเ่ช่นน ั�นทางบรษิทั 

จะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ั�งส ิ�น เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ั�วไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี�ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ั�ง เพื�อประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการคนืมดัจําท ั�งหมด 
เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ั�วเครื�องบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํี�ามนัที�ยงัมไิด้

ชําระ คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ั�วเมื�อออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 
 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ 
 คา่ที�พักตามที�ระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมื�อที�ระบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่

ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้
บรกิาร) 

คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% 



 

 

 
เงื�อนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอื

เอเจนซี�ไม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืวา่
นักทอ่งเที�ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์�นๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี� วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�(ผูม้ ีช ื�อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี
ธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ทั �งหมด 
ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรยีมการจัดการนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยว เชน่ 

การสาํรองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ การจองที�พักฯลฯ 
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื�อนไข หรือเที�ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที�รัฐบาล
ประกาศในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทวัรน์ี�สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวร์นี�เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทั �งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วนักอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื
เดนิทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี�บรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็น
สาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื�องบนิ ค่าภาษี
เชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอีํานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอีํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

 
 
 
 



 

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกนัทกุ

ชิ�นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

2. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  

3. IATA ไดก้ําหนดมาตรการเกี�ยวกบัการนําแบตเตอรี�สํารองขึ�นไปบนเครื�องบนิดงันี� แบตเตอรี�สํารองสามารถนําใส่
กระเป๋าตดิตวัถอืขึ�นเครื�องบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณที�จํากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขึ�นเครื�องไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรี�สาํรองที�มคีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขึ�นเครื�องในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครื�องในทกุกรณี 
 

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


