
 

  

รหัสทัวร B2B1901051 
ทัวรเวียดนาม  ดานัง-เว-ฮอยอัน –บานาฮิลล พักโรงแรม 4 ดาว 
4 วัน 3 คืน [VZ] 
พระราชวังไดโนย   ลองเรือแมน้ําหอม   บานาฮิลล   สะพานโกเดนบริดจ 
สวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR   ลองเรือกระดง   สะพานญี่ปุ�น 
วัดลินหอ๋ึง   หมูบานกั๊มทาน   หมูบานแกะสลักหินออน   ตลาดฮาน 
 

 

 



 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว – วัดเทียนมู-นั่งรถสามลอ
ซิโคล – ตลาดดองบา – ลองเรือแมนํ้าหอม-เมืองเว 

08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา
หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ)  โดยมีเจาหนาท่ีคอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ 

10.50 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960 

12.30 น. 
 
 
 
กลางวัน 

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู
ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนาม
เหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย) 
รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางสู เมืองเว เปนเมืองเกาของเวียดนามในสมัยที่ปกครองดวยกษัตริย 
(เวียดนามและชาติตะวันตกจะใชคําวา Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริยในราชวงศ
เหงียนทุกพระองค ตั้งแตองคที่ 1 ถึงองคที่ 13 จะประทับอยูที่พระราชวังแหงน้ี เปน
เวลานานถึง 150 ป เวจึงมีชื่อวาเปนเมืองของกษัตริย และเปนที่มาของตนแบบทาง
วัฒนธรรมของเวียดนาม เชน อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ อาวหญาย หรือ
ชุดประจําชาติของสตรีเวียดนาม  
นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนยกลางทางพุทธศาสนา
นิกายเซน โดดเดนดวยเจดียทรงเกง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 
ชั้น โดยแตละชั้นแทนชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา นอกจากน้ันยังมีศิลาจารึก ระฆัง
สําริดขนาดใหญมีน้ําหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปم�นเทพเจา 6 องค คอยปด
เป�าความชั่วรายออกไปจากวัด วัดแหงน้ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและการเมือง
เวียดนามดวยเชนกัน เม่ือป พ.ศ. 2506 เจาอาวาสของวัดไดขับรถออสตินสีฟ�าไปเผา
ตัวเอง ณ กรุงไซงอนหรือเมืองโฮจิมินหในปจจุบัน เพื่อประทวงการบังคับใหประชาชน
ไปนับถือศาสนาคริสต และใชความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของ
ประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแหงน้ีทานจะไดเห็นรถออสตินสีฟ�าคันดังกลาวจัด
แสดงอยูภายในวัด 



 

  

 พิเศษ!! นําทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเวซึ่งเปนจุดเดนและ 
เอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/
ตอทริป) 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญชื่อดังของเมืองเว 
รวบรวมสินคาเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เชน เสื้อผา กระเป�าเดินทาง ของใช 
ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของที่ระลึกตางๆ อิสระใหทานไดเดินชมและเลือกซื้อ
สินคาตามอัธยาศัย 
นําทาน ลองเรือมังกร หรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระที่น่ังในอดีต ไปตามแมน้ํา
เฮืยงยางหรือแมน้ําหอม ใหทานไปชมวิวทิวทัศนของสองฝم�งแมน้ําที่เต็มไปดวย
บานเรือนแบบเวียดนามสมัยกอนที่ยังคงเอกลักษณรูปแบบเดิมไว ตลอดจนวิถีชีวิต
ของชาวพื้นเมืองสองฝم�งแมน้ําที่ขุดทรายขายเปนอาชีพหลัก 

คํ่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  

เขาพัก 

นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม GOLD HOTEL HUE หรือเทียบเทา(ระดับ 3 ดาว) 
หรือเทียบเทา พักที่เมืองเว 1 คืน 
 

วันที่2 เมืองเว – พระราชวังไดโนย – เมืองดานัง – บานาฮิลล– กระเชาลอยฟ�า - สวน
สนุก The Fantasy Park - สวนดอกไมLE JARDIN D’AMOUR -สะพาน
โกเดนบริดจ (Golden Bridge)-บานาฮลิล 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สรางตามความเชื่อแบบจีน 

โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ซึ่งจําลองแบบมา
จากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรุงปกกิ่งประเทศจีน และ
การกอสรางพระตําหนักตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดไดนําอิฐ
มาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนสงจากทางเรือ คําวาพระราชวังตองหาม กลาววา
ภายในพระตําหนักชั้นในสุด จะเปนเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเทาน้ัน หามบุคคล
ที่ไมใชเครือญาติของกษัตริยเขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไมมีสิทธิ์ออกมา
ภายนอกได คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแหงน้ีวาพระราชวังตองหาม เหมือนกับที่คน
จีนเรียกพระราชกูกงวาพระราชวังตองหามเชนเดียวกัน พระราชวังไดโนย มีลักษณะ



 

  

เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวย  คูน้ําขนาดใหญทั้งสี่ดาน (คลายกับพระราชวัง
สวนจิตรลดา) พระราชวังแหงน้ีใชเปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศเหงียนมาทุก
พระองค ตั้งแตจักรพรรดิยาลอง องคที่ 1 จนถึง องคที่  13 จักรกรพรรดิเบาได 
กษัตริยองคสุดทาย ซึ่งทรงสละอํานาจใหกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินหเดียม 
เม่ือป พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศจักรี 

ออกเดินทางสู เมืองดานัง ตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูหาง
จากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764 กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทางทิศ
เหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับจังหวัด
กวางนาม สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานังเปนเมืองที่มีหาดทรายขาว 
และมีภูเขาหินออนสลับซับซอน และยังเปนเมืองทาที่สําคัญเพราะในแถบน้ีมีหมูบาน
ชาวประมงจํานวนมากจึงทําใหเกิดเปนเมืองทาทางการคาที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของ
เวียดนาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนู Seafood  
บาย 
 

นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นช่ือแหงดานัง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง
ทองเที่ยวตากอากาศมาต้ังแตสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง
บานพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมต้ังแตป 1919 หลังจากจบ
สงครามฝร่ังเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลับประเทศ ทําใหบา
นาฮิลลถูกทิ้งรางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปนเมือง
ทองเที่ยวตากอากาศแหงน้ีอีกครั้งในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง กระเชาลอยฟ�า 
ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน้ําทะเล เพื่อใชเปนเสนทางสําหรับขึ้นไปยังยอดเขา  
  
นําทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณที่เตม็ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของ
การผจญภัยที ่สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายใน
สวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนที่ใชระบบหยอด
เรียญ) เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรูปแบบมีใหทานเลือก อาทิ 
เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุกทานระทึก



 

  

ขวัญไปกบัเครื่องเลน รถราง บานผีสิง และอีกมากมาย นอกจากน้ียังมีรานชอปปم�งให
ทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย  
หลังจากน้ันเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม
สไตลฝร่ังเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ท่ีมีมุม
ถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลลตาม
อัธยาศัย  
จากน้ันอิสระใหทานเดินชม สะพานโกเดนบริดจ (Golden Bridge) สะพานลอย
ฟ�าในอุงมือยักษ ซ่ึงเปนสถานที่ทองเท่ียวที่พึ่งเปดใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมไดไมนาน
มาน้ี มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคงไปตามแนว
เขา จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบจะทําใหรูสึก
ราวกับวากําลังเดินอยูบนเสนดายสีทองที่ทอดอยูในหัตถของเทพ อิสระใหทานได
ถายภาพและชมวิวทิศทัศน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง อาหารบุฟเฟ�ต บนบานาฮิลล   
เขาพัก คณะเขาสูที่พักโรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 

ดาว หรือเทียบเทา พักบนบานาฮลิล 1 คืน  

วันที่3 เมืองดานัง-วัดลินหอึง๋ – เมืองฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน – หมูบานกั๊ม
ทาน – ลองเรือกระดง – วัดฟุกเกี๋ยน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ�น – 
ศาลกวนอู – สะพานมังกร-เมืองดานัง 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 

 
นําทานสู วัดลินหอึ๋ง เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแหงน้ีเปนสถานที่
บูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจาองคตางๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบน้ี 
นอกจากน้ียังมีรูปปم�นปูนของเจาแมกวนอิมองคใหญ มีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยู
บนฐานดอกบัวกวางถึง35 เมตร มีความเชื่อที่วาคอยปกปกรักษาและคุมครอง
ชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�ง วัดแหงน้ียังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให
ความเคารพและเขามาสักการะเปนจํานวนมาก 
นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เปนเมืองขนาดเล็กริมฝم�งทะเลจีนใตทางตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเปน



 

  

เมืองทาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจากดานัง ประมาณ 25 
กม. เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงในเวียดนาม ในป ค.ศ. 
1999 องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเปนมรดกโลก ดวย
เหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 
15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทั้งของทองถิ่นและของตางชาติไว
ไดอยางมีเอกลักษณ และอาคารตางๆภายในเมืองไดรับการอนุรักษใหอยูในสภาพเดิม
ไวไดเปนอยางดี  
แวะชม หมูบานแกะสลักหินออน ที่น้ีนับเปนหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะสลักที่ลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลาย
แขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลป�ภายในตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“สุดคุมแถมฟรีพิเศษ”  ใหลูกคา สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง Cam 
Thanh Water Coconut Village ที่ หมูบานกั๊มทาน ซึ่งหมูบานเล็กๆในเมือง
ฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามท่ีน่ีเปนที่พักอาศัยของเหลา
ทหาร อาชีพหลักของคนที่ น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอ
กันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  
จากนั้นเดินทางสูเมือง ฮอยอัน (โดยใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึ้งตั้งอยูบนฝم�งแมน้ํา
ทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือเกาที่เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเปน
ศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมา
เม่ือฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมน้ําตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่
เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สราง
ดวยไมมีประตแูกะสลักและหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเร่ิม
ให ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของ
สถาปตยกรรมท่ีลํ้าคา  
นําทานเดินทางสู สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดยชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุง
กระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้น



 

  

เม่ือพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ
เดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสาย
หน่ึง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของ
ฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลัง
เปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลานเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเช่ือมตอ
สวนที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู  
จากน้ันอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูใน
บานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองน้ีมี เสนหมาก บานเกาโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม 
ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ   ระหวางทางขากลับสูเมืองดานัง นํา
ทาน เดินทางไปชมภูเขาหินออน (Marble Mountains) หน่ึงในแหลงทองเที่ยวที่มี
เอกลักษณของเวียดนาม ซึ่งเต็มไปดวยถํ้าและอุโมงคตาง ๆ ที่พระสงฆเคยใชเปน
สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  ที่ เมืองฮอยอัน /นําทานเดินทางตอสูเมือง
ดานัง(โดยใชเวลาประมาณ 30-45 นาที) 

เขาพัก คณะเขาสูที่พักโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือ
เทียบเทา พัก 1 คืนใน ดานัง 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

วันที่4 เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั 

นําทานผานชม สะพานมังกร ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหน่ึงของ
เมืองดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความ
ยาว 666 เมตร และความกวาง 37.5 เมตร มีถนน 6 ชองจราจร โดยไดเปดใชงาน
ตั้งแตป 2013 ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีไดรับแรงบันดาลใจ
จากตํานานของเวียดนามเม่ือกวาหน่ึงพันปมาแลว 

นําทานเดินเที่ยวชอปปم�งใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทั้ง
ชาวเวียดนามและชาวไทย สินคาที่โดเดนคือ งานหัตถกรรม เชน ภาพผาปกมืออัน
วิจิตร โคมไฟ ผาปก กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) และนอกจากน้ันยังมีสินคาอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เชน เสื้อ
เวียดนาม ของสด ของแหง เสื้อผา กาแฟ สินคาที่ระลึก หมวก รองเทา กระเป�า 
รวมถึงสินคาพื้นเมือง ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปจจุบันไดอยาง
แทจริง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากและถายภาพตามอัธยาศัย 

บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หม่ีขวาง หรือขนมปงเวียดนาม 

บาย จากน้ันนําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับ
ประเทศไทย 

13.15 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961 

14.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

 
 
 
 
 



 

  

โปรแกรม : มนตเสนหแหงบานาฮิลล...ดานัง เว ฮอยอัน... 

 4 วัน 3 คืน      พักโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮิลล 1 คืน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
พักกับผู

ใหญ 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วนัที 07-10 สิงหาคม 2562 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 
วันที 12-15 สิงหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 
วันที 16-19 สิงหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วันที 24-27 สิงหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 
วันที 07-10 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 
วันที 08-11 กันยายน 2562 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 
วันที12-15 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 
วันที21-24 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเดก็ทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 



 

  

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวสิัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 
บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

  

4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน 
6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคอืคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
7.กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจรงิที่เกิดขึน้แลวกับทานเปนกรณีไป 
8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพ่ืออัพเกรดตองกระทาํท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซยีเอกซ 20 กิโลกรัม 
/ การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] 
คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 



 

  

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

 


