
 

 

รหัสทัวร ZET1901274 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล 3วัน 2 คืน (VZ) 
เมืองฮอยอัน   สะพานญ่ีปุ�น   บานเลขที่ 101   ลองเรือกระดงหมูบานก๊ัมทาน 
กระเชาไฟฟ�าบานาฮิลล   สะพานมือสีทอง 
 

 
 

 



 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองดานัง - เมืองฮอยอัน - สะพานญ่ีปุ�น - 
บานเลขท่ี 101 - ศาลเจาโบราณ - ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน - หมูบาน
แกะลักหินออน - เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแหงความรัก  (-/L/D) 

06.00  พรอมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว N สายการบิน ไทยเวียด
เจ็ทแอร พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 

09.00  เหินฟ�าสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร เที่ยวบินที่ 
VZ964  

10.10  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจากผาน
ข้ันตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโต
อยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญซ่ึงต้ังอยูระหวางชายฝم�งทะเลและท่ีราบสูง
ตอนกลางของเวียดนาม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล และ
เปนทาเรือเกาที่เจริญรุงเรืองมากในช่ือไฟโฟ ฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความ
เสียหายจากการสูรบและแมน้ําต้ืนเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําให
ฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลัก
และหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเร่ิมใหทุนทําโครงการ
บูรณะ เพ่ือปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของสถาปตยกรรมท่ีล้ํา
คา (ใชเวลาเดินทางราวๆ 1 ช่ัวโมง) 

 



 

 

 

ไมควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม ในการมาฮอยอันน้ัน หรือเมืองตางๆของ
เวียดนามทานจะไดพบกับพิซซาเวียดนาม ซ่ึงดูแลวอาจจะไมไดคลายกับพิชซาเทาไหร
เม่ือดูจากหนาตาของมัน แตหากพบเห็นรถ
ขายพิซซา หรือราน ท่ี ต้ังอยูขางทางดวย
รูปลักษณและรสชาติของมันแลว ตองบอก
เลยวาทานไมควรพลาดจริง โดยตัวแป�ง
ของพิซซาจะเปนแผนแป�งหนาๆที่นํามาปم�งกับ
เตาถาน โรยหนาดวยเคร่ืองตางๆใสไข ไส
กรอก ผักโรย หรือทานที่ชอบชีสก็สามารถใสลงไปเพิ่มได 
จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดย
ชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนลอนคล่ืน ตรง
กลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส ซ่ึงสรางเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ�น กับชาวจีน 
 นําทานเดินทางสู บานเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหน่ึง 
หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน 
สรางดวยไม 2 ช้ัน ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนท่ีเก็บ
สินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเช่ือมตอสวนท่ี
พักอาศัยหลายสวน  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากน้ันอิสระใหทานเดินชม
เมือง ซ้ือของท่ีระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะต้ังอยูในบานโบราณ บานเกาโบราณ
มีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ�น ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางดี ผสมผสานกันอยางนาต่ืนตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม 
ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ 
 



 

 

 
 
นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เปนศาลเจาที่เกาแกของเมืองฮอยอัน ส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
ซ่ึงสรางเช่ือมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน บานประจําตระกูลที่สรางข้ึนเมื่อพ.ศ.2335 
อยูบนถนนตรันฝู เปนท่ีพบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนท่ีมีแซเดียวกัน 
 

 
 
นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานก๊ัมทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวน
มะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงน้ีเคยเปนที่พักอาศัยของทหาร 
อาชีพหลักของคนที่หมูบานแหงน้ีคือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงน้ี หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับเขาสู เมือง
ดานัง ระหวางทางนําทานชมหมูบานแกะสลักเปนรานขายของฝากเชน หินออน 
หยก เส้ือผา กระเป�า 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู�ด (2) 
 



 

 

 
 
นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ 
และจากสะพานแหงนี้ใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
นําทานชม สะพานมังกร อีกหน่ึงที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 666 
เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง 
เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ือง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแหงน้ี
เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปปم�นท่ีมีหัวเปนมังกรและหางเปน
ปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร  (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และ
พนไฟเปนเวลา 5 นาที) 

พักที่  ADINA HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาว เทียบเทาหรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่สอง วัดหลินอึ๋ง - หาดมีเค - บานาฮิลล - สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE - 

สวนสนุกแฟนตาซี พารค (B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูง
ใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทําเลที่ต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลัง
ชนภูเขา ต้ังอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก
ปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต 
ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอด
อารมณทุกอยางของมนุษยซ่ึงแฝงไวดวยคติธรรม 
 



 

 

 
 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางจาก บานาฮิลส กลับเขาสูเมืองดานัง นําทานชม หาด
หมีเคว เปนหาดที่มีช่ือเสียงที่สุดในเมืองดานัง เน่ืองจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและ
น้ําทะเลใสสวยงาม ชายหาดน้ีไดรับความสนใจไปทั่วโลกในชวงสงครามเวียดนาม 
เม่ือทหารอเมริกันใชเปนพื้นท่ีพักผอนหยอนใจ และเรียกหาดน้ีวาหาดไชนา หลังจาก
สงครามส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็เปนที่นิยมในหมูคนทองถิ่นและนักทองเท่ียว และมีรี
สอรตหรูผุดข้ึนหลายแหง ซ่ึงริมหาดก็จะมีเรือกระดงของชาวบานท่ีทําประมงแถวๆน้ี
ลอยลําอยู อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 
 
นําทานน่ังกระเชาสู บานาฮิลล ด่ืมด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 
5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปน
ระยะทางท่ียาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.
2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานา
ฮิลลรีสอรท และไดช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศสดใส 



 

 

บานาฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง 
ซ่ึงการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูก
คนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนน
ขึ้นไปบนภูเขา สรางที ่พ ัก สิ ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื ่อใชเป นที ่พักผอน 
เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเทาน้ัน  
บริเวณลานกวางเมื ่อทานเดินทางขนมาถึง บานาฮิลส แหงนี้ทานจะไดพบกับ
ลูกโลกขนาดใหญที่ตกแตงดวยดอกไมตางๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลตางๆ  
 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกแฟนตาซีพารค ซ่ึงมีเคร่ืองเลนหลากหลายรูปแบบ 
เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลน
เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก  
 

 
รวมคาเขา คากระเชาไฟฟ�า และคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก และนอกสวน

สนุกทุกอยาง 
ยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขี้ผ้ึง ราคาคาเขา 100,000.- ดอง 

 
 



 

 

 
 
 เครื่องเลนที่กําลังเปนที่ยอดฮิตสําหรับทานที่ชื่นชอบการเลน เกมส 4D และ 5D 

โดยแตละหองของเครื่องเลนจะมีเนื้อเรื่องที่แตกตางกันใหทานไดสนุกสานกับการ
เลน อาทิ เกมสลาคาบอย ภายในหองเกมสจะมีที ่นั ่งคลายอานมาพรอมกับปน
ใหกับทาน ประนึงวาทานกําลังข่ีมาอยู และไลลาศัตรู สัมผัสการเลนเกมแนวใหม ท่ี
ใหความสมจริงแบบครบรส ที่นี่ถือเปนอีกทางเลือกที่จะทําใหประสบการณการเลน
เกมแบบเดิมๆของทานเปล่ียนไป 

 

 
  
 เสียว ตับ ไต ไส พุงกระเพ่ือม ทองไสปم�นป�วน ไปกับเคร่ืองเลน ยักษตกตึก เคร่ือง

เลนที่สูงที่ สุดในเคร่ืองเลนทั้งหมด เคร่ืองจะคอยๆพาคุณข้ึนไปจุดสูงสุดดานบน 
ระหวางทางก็ปลอยใหชมวิวเพลินๆบนน้ัน เมื่อทานนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดน้ันก็จะ
ปลอยทานด่ิงพสุธาสูพ้ืนดวยความแรงจากความสูงในสภาพไรการควบคุมที่ทําใหคุณ
แทบลืมหายใจ 

 



 

 

 
  

สนุกสุดมันสกับเคร่ืองเลนสุดคลาสสิก รถบั๊ม ขับรถ..บ๊ัมกันใหสะใจ สนุกเราใจไปกับ
การบ๊ัมรถใสกัน ผูท่ีหลงใหลเสียงเพลงจังหวะมันสๆ และความกระแทกกระเทือน 
ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยูดวยกันพลาดไมไดกับเคร่ืองเลนน้ี 
 

 
  

เปล่ียนมาเลนอะไรเบาๆกันบางกับ BACK TO JURASSIC เปนหองแบบวิทยา
ศาตรใหทานไดเห็นวิวัฒนาการของไดโนเสาร เหมาะสํารับเด็กๆ หรือผูท่ีช่ืนชอบได
โดนเสารใหทานไดเห็นการพัฒนาของไดโนเสารอยางใกลชิดใบแบบท่ีทานไมเคยพบ
เห็นที่ไหนมากอนอยางแนนอน จากน้ันก็พักใหหายเหน่ือยท่ีโซนเคร่ืองด่ืมและอาหาร 
กับมุมสุดชิคแสนนารักๆกันสักหนอย 

 



 

 

 
  

กระเชาไฟฟ�าบานาฮิลส เน่ืองจากในสวนของบานาฮิลสมีหลากหลายโซน ดังน้ัน
นอกจากกระเชาไฟฟ�าท่ีนําทานมายังดานบนแลวยังมีกระเชาอีก 2 สาย หากทานใดท่ี
ช่ืนชอบและอยากจะข้ึนกระเชาซ้ําอีก ก็สามารรถน่ังไดเทาที่ทานพอใจ ทานสามารถ
เย่ียมชมบานาฮิลสแหงน้ีไดโดยรอบ ทานจะไดสัมผัสกับลมหนาวระหวางที่กระเชา
เล่ือนไป และไดสัมผัสกับการตกแตงในรูปแบบไสลฝร่ังเศส 
 

 
 

 
 
คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลส...พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ�ตนานาชาติ (5) 
พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 

ดาว 



 

 

 

 
 
 
วันที่สาม บานาฮิลส - สะพานมือ - สวนดอกไม - โรงเก็บไวน - สนามบินดานัง - 

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรงุเทพฯ (B/L/-)  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซ่ึง
อยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ต้ังอยูใน
ตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเท่ียวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยาง
มาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยาง
เต็มอ่ิม 

 

 
 



 

 

นําทานชม โรงเก็บไวน เปนหองเก็บไวนท่ีมีลักษณะคลายถ้ําท่ีถูกสรางขึ้นมา ต้ังอยู
บนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ีจะถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชม
สถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล  
 

 
สําหรับทานที่ช่ืนชอบการดื่มไวนก็สามารถซ้ือไดจากที่แหง หรือจะเลือกซ้ือไว

เปนของฝากก็ได 
 

 
 

หลังจากน้ันนําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR 
เปนสวนดอกไมสไตลฝร่ังเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยาง
สวยงามทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ท่ีไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็
สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับ
สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก 
 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูเฝ�อเวียดนาม (7) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ต้ังอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกล
จากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�นหญิง
สวยงาม มีท้ังของสดของแหง พวกปลาหมึกแหงปรุงรส กุงแหง และของที่ระลึก 
เส้ือผาตางๆ ใหทานไดเลือกซ้ือเปนของฝาก 
เดินทางเขาสู ทาอากาศยานดานัง 

18.10  เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ทแอร เท่ียวบินท่ี VZ963 
19.50  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความ

ประทับใจ 
 

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

** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
คร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ *** 

 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการ 

 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ราคาผูใหญ/เด็ก 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมต๋ัว 
เคร่ืองบิน 

02 – 04 สิงหาคม 2562 10,999 3,500 7,999 
04 – 06 สิงหาคม 2562 9,999 3,500 6,999 
09 – 11 สงิหาคม 2562 10,999 3,500 7,999 
24 – 26 สิงหาคม 2562 10,999 3,500 7,999 
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 10,999 3,500 7,999 
06 – 08 กันยายน 2562 10,999 3,500 7,999 
15 – 17 กันยายน 2562 8,999 3,500 6,999 
20 – 22 กันยายน 2562 10,999 3,500 7,999 
21 – 23 กันยายน 2562 10,999 3,500 7,999 
28 – 30 กันยายน 2562 10,999 3,500 7,999 
04 – 06 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 7,999 
06 – 08 ตุลาคม 2562 9,999 3,500 7,999 
12 – 14 ตุลาคม 2562 14,999 3,500 11,999 
13 – 15 ตุลาคม 2562 13,999 3,500 10,999 
14 – 16 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 7,999 
15 – 17 ตุลาคม 2562 10,999 3,500 7,999 
18 – 20 ตุลาคม 2562 11,999 3,500 8,999 
21 – 23 ตุลาคม 2562 11,999 3,500 8,999 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

และหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนประเภทหองพักในกรณีหองพักของบานาฮิลสเต็ม* 



 

 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนนั้นทาง

บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไป
ใหกบัการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 

เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 

การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับ
สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณา

ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
หมายเหตุ : ต๋ัวเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเทีย่วตามรายการ 
 คาที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองท่ี

น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ี
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา



 

 

สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวท้ังหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ

จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเคร่ืองบิน การจองท่ีพักฯลฯ 
3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซ่ึงมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเคร่ืองบินดังน้ี 
แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่
จํากัด ไดแก 



 

 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ
นําขึ้นเคร่ืองไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึนเคร่ือง
ในทุกกรณี 

4.      หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
 

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


