
 

 

รหัสทัวร ZET1902148 

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (VZ) 
สัมผัสบรรยากาศ French Village   ชมสะพานมือ   สวนดอกไม 
โรงเก็บไวน   สุดมนัสกับสวนสนุกแฟนตาซีพารค   ลองเรือกระดง 
หมูบานกั๊มทาน   เมืองฮอยอัน   เต็มอ่ิมเมนูบุฟเฟ�ต ซีฟู�ด กุงมังกร 
ฟรีหมวกเวียดนาม และซิมอินเตอรเน็ต 

 



 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน 
– สะพานญี่ปุ�น – บานเลขที่ 101 – ศาลเจาโบราณ – ลองเรือกระดงหมูบานกั๊ม
ทาน – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก  (-/L/D) 

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

 

 
 
10.50  เหินฟ�าสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร เที่ยวบินที่ 

VZ960 
12.30  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจากผาน

ขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโต
อยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญซึ่งตั้งอยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลางของเวียดนาม  
นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปน
ทาเรือเกาที่ เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความ
เสียหายจากการสูรบและแมน้ําตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําให
ฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลัก
และหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มใหทุนทําโครงการ
บูรณะ เพื่อปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของสถาปตยกรรมท่ีลํ้า
คา 

เที่ยง บริการอาหารวางบนรถ BANH MY ขนมปงฝรั่งเศส สไตลเวียดนาม (1) 
  



 

 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดย
ชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรง
กลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสรางเช่ือมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน 
 

 



 

 

นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหน่ึง หลัง
บานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน 
สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บ
สินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่
พักอาศัยหลายสวน  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากน้ันอิสระใหทานเดินชม
เมือง ซ้ือของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ บานเกาโบราณ
มีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางดี ผสมผสานกันอยางนาต่ืนตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม 
ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ 
 

 
นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เปนศาลเจาที่เกาแกของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 
อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน 

 



 

 

 
 
นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวน
มะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงน้ีเคยเปนที่พักอาศัยของทหาร 
อาชีพหลักของคนที่หมูบานแหงน้ีคือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงนี้ หลังจากนั้นนําทานเดินทางกลับเขาสู เมือง
ดานัง ระหวางทางนําทานชมผลิตภัณฑสินคา OTOP ของเวียดนามที่ผลิตมา
จากวัสดุเย่ือไผ 
 

 



 

 

นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ 
และจากสะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
 

 
 
นําทานชม สะพานมังกร อีกหน่ึงที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 666 
เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง 
เชื่อมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ือง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ี
เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปم�นที่มีหัวเปนมังกรและหางเปน
ปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร  (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม โดยประมาณมังกรจะพน
นํ้า และพนไฟเปนเวลา 5 นาท่ี และงดแสดงในชวงที่มีฝน หมายเหตุ : ในกรณีที่ทาน
ตองการชมโชวพนไฟของสะพานมังกรในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งเปนเวลานอกเหนือจาก
การใชบริการรถของกรุปทัวร ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางไดจากไกดและ
หัวหนาทัวร เพ่ือเดินทางโดยตัวทานเอง ) 
 



 

 

 
  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูซีฟู�ด และกุงมังกร (2) 
พักที่  ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
วันที่สอง เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – นั่งกระเชาไฟฟ�า – บานา ฮิลส – สะพานมือทอง – 

สวนดอกไม – โรงเก็บไวน – สวนสนุกแฟนตาซีพารค (B/L/D) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูง
ใหญยืนโดดเดนสงูที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลัง
ชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก
ปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุต 
ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอด
อารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม  
 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

นําทานน่ังกระเชาสู บานาฮิลล ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 
5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปน
ระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.
2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานา
ฮิลลรีสอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส 
บานาฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง 
ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูก
คนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนน
ขึ ้นไปบนภูเขา สรางที ่พ ัก สิ ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื ่อใชเป นที ่พ ักผอน 
เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเทาน้ัน  
 



 

 

 

 
 

นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่ง
อยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูใน
ตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยาง
มาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยาง
เต็มอ่ิม 
 



 

 

 
หลังจากน้ันนําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR 
เปนสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยาง
สวยงามทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็
สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับ
สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก 

 



 

 

 
 
นําทานชม โรงเก็บไวน เปนหองเก็บไวนที่มีลักษณะคลายถํ้าที่ถูกสรางขึ้นมา ตั้งอยู
บนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ีจะถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชม
สถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล  

 

 



 

 

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

 
รวมคาเขา คากระเชาไฟฟ�า และคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก 

และนอกสวนสนุกทุกอยาง 
ยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขี้ผึ้ง ราคาคาเขา 100,000.- ดอง 

 
 



 

 

 
 
 เครื่องเลนที่กําลังเปนที่ยอดฮิตสําหรับทานที่ชื่นชอบการเลน เกมส 4D และ 5D 

โดยแตละหองของเครื่องเลนจะมีเนื้อเรื่องที่แตกตางกันใหทานไดสนุกสานกับการ
เลน อาทิ เกมสลาคาบอย ภายในหองเกมสจะมีที ่นั ่งคลายอานมาพรอมกับปน
ใหกับทาน ประนึงวาทานกําลังขี่มาอยู และไลลาศัตรู สัมผัสการเลนเกมแนวใหม ที่
ใหความสมจริงแบบครบรส ที่น่ีถือเปนอีกทางเลือกที่จะทําใหประสบการณการเลน
เกมแบบเดิมๆของทานเปลี่ยนไป 

 

 
  



 

 

 เสียว ตับ ไต ไส พุงกระเพ่ือม ทองไสปم�นป�วน ไปกับเครื่องเลน ยักษตกตึก เครื่อง
เลนที่สูงที่สุดในเครื่องเลนทั้งหมด เครื่องจะคอยๆพาคุณขึ้นไปจุดสูงสุดดานบน 
ระหวางทางก็ปลอยใหชมวิวเพลินๆบนน้ัน เมื่อทานนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดน้ันก็จะ
ปลอยทานดิ่งพสุธาสูพื้นดวยความแรงจากความสูงในสภาพไรการควบคุมทีท่ําใหคุณ
แทบลืมหายใจ 
สนุกสุดมันสกับเครื่องเลนสุดคลาสสิก รถบั๊ม ขับรถ..บ๊ัมกันใหสะใจ สนุกเราใจไปกับ
การบั๊มรถใสกัน ผูที่หลงใหลเสียงเพลงจังหวะมันสๆ และความกระแทกกระเทือน 
ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยูดวยกันพลาดไมไดกับเครื่องเลนน้ี 
 

 
  

เปลี่ยนมาเลนอะไรเบาๆกันบางกับ BACK TO JURASSIC เปนหองแบบวิทยา
ศาตรใหทานไดเห็นวิวัฒนาการของไดโนเสาร เหมาะสํารับเด็กๆ หรือผูที่ชื่นชอบได
โดนเสารใหทานไดเห็นการพัฒนาของไดโนเสารอยางใกลชิดใบแบบที่ทานไมเคยพบ
เห็นที่ไหนมากอนอยางแนนอน จากน้ันก็พักใหหายเหน่ือยที่โซนเครื่องดื่มและอาหาร 
กับมุมสุดชิคแสนนารักๆกันสักหนอย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลส พิเศษ ... บุฟเฟ�ตนานาชาติ (5) 



 

 

พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 
ดาว 

 กรณี Type ของหองพักที่ทานตองการเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลง Type 
หองพักที่วางใหแกทาน 

 

 
  
วันที่สาม บานา ฮิลส – หมูบานแกะสลักหินออน (รานของที่ระลึก) – ตลาดฮาน – 

สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ (B/-/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 นําทานเดินทางลงจากบานาฮิลสดวยกระเชาเพื่อเดินทางกลับสูเมืองดานัง ระหวาง

ทางนําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน เปนรานขายของฝากเชน หินออน หยก 
เสื้อผา กระเป�า ของที่ระลึก โดยสินคาที่มีชื่อเสียงอยางมากก็คือสินคาจากการ
แกะสลักหินออน  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกล
จากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�นหญิง
สวยงาม มีทั้งของสดของแหง พวกปลาหมึกแหงปรุงรส กุงแหง และของที่ระลึก 
เส้ือผาตางๆ ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก 

 



 

 

ณ ตลาดฮานแหงน้ีมีของฝากใหทานเลือกซื้อมากมายไมวาจะเปนขนม เสื้อผา
ชุดชุดอาวหญาย เม็ดบัวอบแหงกาแฟขี้ชะมด และที่เปนของฝากที่ขึ้นชื่อสําหรับการ
มาเวียดนามคงหนีไมพนกาแฟ ซึ่งเปนของฝากที่หากมาเวียดนามแลวไมซื้อคงจะไม
ไดนั้นคือกาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee 
เดินทางเขาสู ทาอากาศยานดานัง 

13.15  เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ทแอร เที่ยวบินที ่VZ961 
14.55  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความ

ประทับใจ 
 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย

ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ราคาผูใหญ/เด็ก 
หองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

01 – 03 พฤศจิกายน 2562 10,999 4,000 7,999 
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 10,999 4,000 7,999 
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 10,999 4,000 7,999 
09 – 11 ธันวาคม 2562 10,999 4,000 7,999 
10 – 12 ธันวาคม 2562 10,999 4,000 7,999 
13 – 15 ธันวาคม 2562 11,999 4,000 8,999 



 

 

27 – 29 ธันวาคม 2562 13,999 4,500 10,999 
29 – 31 ธันวาคม 2562 14,999 4,500 11,999 
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 15,999 4,500 12,999 
04 – 06 มกราคม 2563 9,999 4,000 7,999 
10 – 12 มกราคม 2563 10,999 4,000 7,999 
24 – 26 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,999 
25 – 27 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,999 

07 – 09 กุมภาพันธ 2563 12,999 4,000 9,999 
10 – 12 กุมภาพันธ 2563 9,999 4,000 7,999 
15 – 17 กุมภาพันธ 2563 11,999 4,000 8,999 
21 – 23 กุมภาพันธ 2563 11,999 4,000 8,999 
06 – 08 มีนาคม 2563 11,999 4,000 8,999 
07- 09 มีนาคม 2563 11,999 4,000 8,999 
20 – 22 มีนาคม 2563 11,999 4,000 8,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 
และหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  

 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 

เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 
 



 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหกับ

สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบใุนรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่

น่ัง  
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

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

 
เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 



 

 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

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. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพือ่การทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่
จํากัด ไดแก 

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

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

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



 

 

4.      หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

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


