
 

 

รหัสทัวร  GS1904030 
ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (VZ) 
เมืองดานัง – วัดเทียนหมู – ตลาดดงบา - ลงเรือมังกรชมดนตรีเว 
พระราชวังเว – หมูบานแกะสลักหินออน - ลองเรือกระดง 
ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ�น –บานโบราณ101 – วัดกวางตุง 
สะพานมังกร - สะพานแหงความรัก - วัดหลินอ๋ึง 
หาดหมีเค – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บินดวยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ): ข้ึนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
VZ960 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 10.50 – 12.30  
VZ963 DAD(ดานัง) – BKK(กรุงเทพ) 18.10 – 19.50 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนัก
ไมเกิน 7 ก.ก. ** 

 
DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองดานัง – วัดเทียนหมู – ตลาดดงบา - ลงเรือมังกร
ชมดนตรีเว  (-/-/D) 
08.00  พรอมกันที ่สนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาเตอรสายการบิน 

VIETJET AIR  เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ในการเช็คอิน  

10.50  เหินฟ�าสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR   เที่ยวบิน
ที่ VZ960 

12.30 เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจาก
ผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี ่ของเวียดนามซ่ึง
เติบโตอยางรวดเร็วท้ังขนาดและความสําคัญซ่ึงต้ังอยูระหวางชายฝم�งทะเลและท่ีราบ
สูงตอนกลางของเวียดนาม 
จากน้ันเดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอัน
งดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก 
องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ.2538 
ใหเปนมรดกโลกWORLD HIERIT AGE 1 ใน 3 แหงท่ีมีอยูในประเทศเวียดนามใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปด
เหลี่ยม 7 ช้ัน แตละช้ันหมายถึงชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา มีรูปปم�นเทพเจา 6 
องคคอยปกป�องเจดียแหงนี้ ภายในเจดียมีพระสังกัจจายนปดทองพระพักตรอิ่มเอิบ
กับพระพุทธอีกสามองคอยูในตูกระจก 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําทานชอปปم�ง ตลาดดงบา ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเวใหทานไดเลือกซื้อของฝากของท่ี
ระลึกสินคาเคร่ืองใชตางๆรวมไปถึงสินคาพื้นเมืองของชาวเวียดนาม 
หลังอาหารคํ่านําทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิดของแมนํ้าหอมมา
จากบริเวณตนนํ้าที่อุดมไปดวยดอกไมป�าที่สงกล่ินหอม เปนแมนํ้าสายส้ันๆ บนเรือ
ทางจะไดชมการแสดงดนตรีพื้นบาน และนักรองชาวเวียดนามที่จะมาขับกลอมบท
เพลงใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ THANH LICH , HUE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 
 

THIEN MU 



 

 

DAY 2 
พระราชวังเว – หมูบานแกะสลักหินออน - ลองเรือกระดง - ฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ�น –บาน
โบราณ101 – วัดกวางตุง – สะพานมังกร - สะพานแหงความรัก (B/L/D) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ท่ีสรางข้ึนในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนท่ีรับรองเช้ือ
พระวงศระดับสูงและนักการทูตตางประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตง
อยางวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยน้ํามันคร่ังสีแดงและลวดลายสี
ทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียนหลัง 
ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเปนหมูบานแหงหนึ่งอยูในตัว
เมืองดานังท่ีมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลกในเร่ืองงานฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก 
ทานสามารถบันทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลักเหลาน้ีเพื่อเอากลับไปเปนของฝาก หรือ
ซ้ือกลับไปเปนของประดับในบาน 

   เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลังจากนั้นนําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอัน
สวยงามของชาวทองถ่ิน และระหวางท่ีลองเรือกระดงอยูน้ันชาวบานท่ีน้ีก็จะมีการขับ
รองพลงพื้นเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเปนจังหวะดนตรี เดินทางสู
เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู บนฝم�งแมนํ ้าทูโบน ใกลชายฝ งทะเล และเปนทาเรือเกาท่ี�م
เจริญรุ งเรืองมากในชื ่อไฟโฟฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี ่ยน
วัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจาก
การสูรบและแมนํ้าตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันใน
ปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนท่ีสวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหอง
โปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเร่ิมใหทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อ
ปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของเวียดนาม  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   นําทานชม สะพานญ่ีปุ�น ท่ีสรางโดยชาวญ่ีปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบ้ือง
สีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่นตรงกลางสะพานมีเจดียทรง  นําทานขอพร ศาลเจา
โบราณ เปนศาลเจาที่เกาแกของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาว
ญี่ปุ�นกับชาวจีน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเม่ือพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนท่ี
พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 
101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง 
เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ช้ัน ดวยความ
ประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปนท่ีอยูอาศัย 
มีลาดเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบ
ของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคา
ขายของที่ระลึกก็จะต้ังอยูในบานโบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองนี้มีเสนห
มาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซ่ึง
ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาต่ืนตาท้ังบานเรือน วัดวาอาราม 
เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ  นําทานเดินทาง
สู  วัดกวางตุง  ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีนแลวตรงไปไหว
พระที่ วัดกวางตุง ท่ีชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกวี๋ยนท่ีนับถือกวนอู ใหความเคารพนับถือ

HOI AN ANCIENT TOWN 



 

 

กอนออกเรือคาขายเปนความสิริมงคล มีเร่ืองราวของสามกกลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี 
จากน้ันนําทานชม สะพานแหงความรัก ที่นิยมของหนุมสาวคูรักกันมาซื้อกุญแจใส
คลองใสสะพาน นําทานชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที ่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มี
ความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 
ลานลานดอง เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 
2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพาน
มังกรแหงน้ีเปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปปم�นท่ีมีหัวเปนมังกรและ
หางเปนปลา พนน้ํา (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 
5 นาที)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่ MERRY HOTEL , DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 

DRAGON BRIDGE 



 

 

DAY 3 
 ขึ้นกระเชาสูบาฮิลล – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พารค - สวนดอกไมฝร่ังเศส – 
น่ังรถราง - โรงเก็บไวน  (B/L/D) 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงดานัง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง
ทองเที่ยวตากอากาศมาต้ังแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง
บานพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตป 1919 หลังจากจบ
สงครามฝร่ังเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลับประเทศ ทําใหบา
นาฮิลลถูกท้ิงรางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปนเมือง
ทองเท่ียวตากอากาศแหงน้ีอีกคร้ังในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง กระเชาลอย
ฟ�า ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพ่ือใชเปนเสนทางสําหรับข้ึนไปยังยอด
เขาเดินทางถึงบานาฮิลล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CABLE CAR 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารแบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ) 
นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซ่ึง
อยูบนเขาบานาฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยู ใน
ตําแหนงท่ีโดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเท่ียวนึงท่ีไดรับความนิยมเปนอยาง
มาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลลในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยาง
เต็มอ่ิม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันอิสระทานที่ สวนสนุก แฟนตาซี พารค (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายใน
สวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี ้ผึ ้ง และเครื่องเลนที่ใชระบบหยอด
เหรียญ) ซ่ึงมีเคร่ืองเลนหลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึก
ขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของท่ี
ระลึกของสวนสนุก นําทาน น่ังรถไฟโบราณขึ้นเขาเพ่ือเขาชมอุโมงคเก็บไวน บน
ยอดเขาบานาฮิลล เปนสถานท่ีเก็บไวนท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค 

GOLDEN BRIDGE 



 

 

จะมีอุณหภูมิอยูที ่ 16 ถึง 20 องศา วากันวาเปนอุณหภูมิที่ดีสําหรับการบมไวน 
สถานท่ีแหงน้ีถูกเรียกวา “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศษ 
และสรางขึ้นต้ังแตป 1923 สมัยลาอาณานิคมของฝร่ังเศษ  หลังจากน้ันเดินเที่ยวชม 
โซนสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไม
หลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ท่ีมีมุมถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือก
ถายไดตามใจชอบ  เพื่อไมเปนการรบกวนอิสระเดินเที่ยวและมื้ออาหารบนบานาฮิลล
ตามอัธยาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที่ MERRY HOTEL , DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
 
 
 

BANA HILLS 



 

 

DAY 4 
วัดหลินอ๋ึง – หาดหมีเค – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูง
ใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลัง
ชนภูเขา ต้ังอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก
ปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุต 
ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักท่ีมีเอกลักษณทาทางที่ถายทอด
อารมณทุกอยางของมนุษยซ่ึงแฝงไวดวยคติธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม หาดหมีเค เปนหาดที่มีชื ่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาด
ทรายขาวทอดยาวและนํ้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดรับความสนใจไปทั่วโลก
ในชวงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใชเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจ และเรียก
หาดน้ีวาหาดไชนา หลังจากสงครามส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็เปนท่ีนิยมในหมูคนทองถ่ิน
และนักทองเที่ยว และมีรีสอรตหรูผุดขึ้นหลายแหง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระดงของ

LADY BUDDHA 



 

 

ชาวบานที่ทําประมงแถวๆนี ้ลอยลําอยู  อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสู  ตลาดฮาน ตั้งอยู ริมแมนํ ้าฮานไมไกลจากสะพานขามแมนํ ้า 
ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�นหญิงสวยงาม มีท้ังของสดของแหง 
พวกปลาหมึกแหงปรุงรส กุงแหง และของที่ระลึก เสื้อผาตางๆ ใหทานไดเลือกซ้ือ
เปนของฝาก 
เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ไดเวลาสมควรพาทุกทานสูสนามบิน 

18.10   เหินฟ �าสู   กร ุงเทพฯ โดยสายการบินแอร  VIETJET AIR  เท ี่ยวบินที่  
VZ960 
19.50    เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

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

MY KHE BEACH 



 

 

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกนิ 12 ป) 
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) 
อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋วเคร่ืองบิน
อัตรา  

ทานละ 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
12 – 15 มกราคม 2563 9999 9999 9999 2500 6500 

19 – 22 มกราคม 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

22 – 25 มกราคม 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

29 มกราคม – 01 กุมภาพันธ 
2563 

11999 11999 11999 2500 6500 

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ 2563 
12 – 15 กุมภาพันธ 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

16 – 19 กุมภาพันธ 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 07 มีนาคม 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

08 – 11 มีนาคม 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  3,900 บาท **  
(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน และไมมีเตียง)   



 

 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

  คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง บั ต ร โ ด ย ส า ร  ไ ม  ว  า เ ท ี ่ ย ว ใ ด  เ ท ี ่ ย ว ห น่ึ ง   
กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเครื่องบิน 
ตามที่ตามที่ตาราอัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื ่องบิน สายการบิน VIETJET AIR  
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) 
และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี ้เจาหนาที ่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน)  

  คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
  คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที ่ใน

โปรแกรม 
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความ



 

 

พึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุก
ทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนด
หรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถ
ทําได ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับสายการบิน และ รุ นของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบิน
ไปแลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังท่ี 1 

ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็ม
จํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน

เดินทาง ** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ี
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน 
การจองท่ีพัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงท้ังหมด 
ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 



 

 

ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

  กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที ่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ี
เปนกรณีพิเศษ 

  กรณีผู เดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอน
กับเจาหนาท่ีใหทราบ 

  กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 



 

 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

  หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

  ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ ่งใหทาน เนื ่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บ
คาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที ่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม



 

 

หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด 
กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใช
ฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที ่บริษัทเร็วที ่สุด เพื ่อยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ี
ยังไมแ (ต๋ัวเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร 
(ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

  เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  



 

 

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 


