
 

 

รหัสทัวร ZET2000529 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว บานาฮิลส 4 วัน 3 คืน [FD] 
สะพานแหงความรัก - สะพานมังกร - ววิแมนํ้าหาน - วดัเทียนหมู – พระราชวงัเว - นั่งรถสามลอซิ
โคล   ตลาดฮาน – เมอืงโบราณฮอยอัน – อิสระชอปปم�งถนนคนเดนิฮอยอัน - สะพานญี่ปุ�น 
ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน – ศาลเจาโบราณ - บานเลขที1่01 – กระเชาไฟฟ�า - เขาบานาฮิลส   
สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สวนดอกไม – สะพานมือ - วดัหลินอ๋ิง 
 

 



 

 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง (เวียดนาม) – สะพานแหงความรัก – สะพาน
มังกร – วิวแมนํ้าหาน  

 
12.00 น.  พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขอออก ชั้น 3 ประตูทางเขา

หมายเลข 2 เคาเตอร 2 สายการบิน ไทย แอรเอเชีย มีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
15.10 น.  นําทานเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD638 
 

* ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที สาบการบินไมมีบริการอาหารและเคร่ืองดื
มบนเคร่ือง * 

 
17.00 น.  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจากผานขั้นตอน

ตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วทั้ง
ขนาดและความสําคัญซึ่งตั้งอยูระหวางชายฝم�งทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม  

 
นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจาก
สะพานแหงนี้ใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  

 



 

 

 
 
นําทานชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟาก
ฝم�งของแมนํ้าฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 
38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน Landmark แหงใหมของ
เมืองดานัง ซึ่งมีรูปปم�นที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนนํ้า คลายๆสิงคโปร ทามกลาง
วิวของ แมนํ้าหาน  (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม โดยประมาณมังกรจะพนนํ้า และพนไฟ
เปนเวลา 5 นาที่ และงดแสดงในชวงที่มีฝน หมายเหตุ : ในกรณีที่ทานตองการชมโชวพน
ไฟของสะพานมังกรในชวงเวลาดังกลาว ซึ่งเปนเวลานอกเหนือจากการใชบริการรถของ
กรุปทัวร ทานสามารถสอบถามขอมูลการเดินทางไดจากไกดและหัวหนาทัวร เพื่อเดินทาง
โดยตัวทานเอง ) 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 
พักที ่ GRAND JEEP HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทียบเทา  

 



 

 

 
 

วันที่สอง เมืองเว – วัดเทียนมู – พระราชวังเว – นั่งรถสามลอ – เมืองฮอยอัน – อิสระชอปปم�ง
ถนนคนเดินฮอยอนั  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานสู วัดเจดียเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แตละชั้นหมายถึงชาติภพตางๆ 
ของพระพุทธเจา มีรูปปم�นเทพเจา 6 องคคอยปกป�องเจดียแหงนี้ ภายในเจดียมีพระสังกัจจายน
ปดทองพระพักตรอิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตูกระจกจากนั้นนพทานเดินทางสูเขาบา
นาฮิลส ระหวางทางนําทานชมสินคาพ้ืนเมือง OTOP จากวัสดุเยื่อไผ และรานไขมุก 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนที่รับรองเชื้อพระวงศ
ระดับสูงและนักการทูตตางประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม 
เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยนํ้ามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง         มีตําหนักหลายหลัง 
อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน และยังเปนที่ทําการของระบบราชวงศสุดทาย
ของประเทศเวียดนาม คือราชวงศเหงียน มีกษัติย 13 องคที่ไดขึ้นครองราชย นับตั้งแตป ค.ศ.
1802-1945  
 



 

 

 
นําทาน นั่งรถซิโคล ชมเมืองเว ซึ่งรถซิโคลนี้เปนอีกหนึ่งสัญญาลักของการมาเยื่อนประเทศ
เวียดนาม ใหทานไดชมบริเวณโดยรอบของเมืองเวอยางเพลิดเพลิน 
 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสูเมือง ฮอยอัน ตั้งอยูบนฝم�งแมนํ้าทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือเกาที่
เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม



 

 

ระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมนํ้า
ตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพ
บานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและ
รัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มให ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทาง
ประวัติศาสตรของ 
 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 
พักที่  PHO HOI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

จากนั้นอิสระทาน ถนนคนเดินฮอยอัน ชมเมืองฮอยอันเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศเมือง
เกาที่แวดลอมไปดวยโคมไฟหลากสีสวยงาม มานสามารถเดินเลน หรือเลนเลือกซื้อสิ้นคา
ทองถิ่นอทิโคมไฟของประดับตกแตงบาน เสื้อผา กระเป�า สามารถเดินทางไดดวยตัวทาน
เอง สามารถสอบถามการเดินทางไดจากหัวหนาทัวรและไกดทองถิ่น 
 
 



 

 

วันที่สาม ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ�น – ศาลเจา
โบราณ – บานเลขที่ 101 – นั่งกระเชาไฟฟ�า – เขาบานาฮลิส – สวนสนุกแฟนตาซี 
พารค – สวนดอกไม – สะพานมอื – โรงเกบ็ไวน 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู ในสวน
มะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงนี้เคยเปนที่พักอาศัยของทหาร อาชีพ
หลักของคนที่หมูบานแหงนี้คือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมของ
ชาวบาน ณ หมูบานแหงนี้  
 

 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดยชาว
ญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพาน
มีเจดียทรง  

 



 

 

 
 
นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เปนศาลเจาที่เกาแกของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ่ึง
สรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบน
ถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน  
 
นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง หลังบาน
ไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 
2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปน
ที่อยู อาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเชื ่อมตอสวนที ่พักอาศัยหลายสวน 
รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคา
ขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองนี้มีเสนหมาก บาน
เกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซึ่งไดรับการอนุรักษไว
เปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม 
ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



 

 

นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�า สู เขาบานาฮิลล ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสงูถึง 
5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทาง
ที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลา
ประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และได
ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปนรีสอรท
และสถานที่พักผอนหยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนาม
ไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่
ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน เนื่องจากที่นี ่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17-20 องศาเซลเซียสหรือในตอนเชาอาจจะตํ่ากวานั้น 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกแฟนตาซีพารค ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ เชน 
ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟ
เหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก  
 

 
 
 
 



 

 

 
รวมคาเขา คากระเชาไฟฟ�า และคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 

ยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขี้ผึ้ง ราคาคาเขา 100,000.- ดอง 
 

 

 
 
 เครื่องเลนที่กําลังเปนที่ยอดฮิตสําหรับทานที่ชื่นชอบการเลน เกมส 4D และ 5D โดยแต

ละหองของเครื่องเลนจะมีเนื ้อเรื ่องที่แตกตางกันใหทานไดสนุกสานกับการเลน อาทิ 
เกมสลาคาบอย ภายในหองเกมสจะมีที่นั่งคลายอานมาพรอมกับปนใหกับทาน ประนึงวา
ทานกําลังขี่มาอยู และไลลาศัตรู สัมผัสการเลนเกมแนวใหม ที่ใหความสมจริงแบบครบ
รส ที ่นี ่ถ ือเปนอีกทางเลือกที ่จะทําใหประสบการณการเลนเกมแบบเดิมๆของทาน
เปลี่ยนไป 



 

 

 
 

นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบน
เขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนงท่ีโดดเดน
เห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทานสามารถ
ถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอิ่ม 
 



 

 

 

 
 
หลังจากนั้นนําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เปนสวน
ดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงามทามกลาง
อากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูปออกมาได
สวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมน
ติก 

 



 

 

 
 
นําทานชม โรงเก็บไวน เปนหองเก็บไวนที่มีลักษณะคลายถํ้าที่ถูกสรางขึ้นมา ตั้งอยูบนเขา
บานาฮิลส โดยหองแหงนี้จะถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานที่เก็บ
ไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล  

 
  



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บนบานา ฮิลส พิเศษ เมนูบุฟเฟ�ตนานาชาต ิ
 
พักที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว 
 กรณี Room Type ของหองพักที ่ทานตองการเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ่ยนแปลง

หองพักที่วางใหแกทานแทน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เนื ่องจากทางโรงแรมบนเขา
จะแจงคอนเฟรมรูปแบบหองใหทางคณะทราบในวันเช็คอิน 

 

 
 

วันที่สี ่ เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – 
กรุงเทพฯ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญ
ยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา 
ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปกรักษา หลินอ๋ึง
มีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 



 

 

18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่ง
แฝงไวดวยคติธรรม  
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู�ด 

นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมนํ้าฮาน ไมไกลจากสะพาน
ขามแมนํ้า ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ้าเปนรูปปم�นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของ
แหง พวกปลาหมึกแหงปรุงรส กุงแหง และของที่ระลึก เส้ือผาตางๆ ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝาก 

ณ ตลาดฮานแหงนี้มีของฝากใหทานเลือกซื้อมากมายไมวาจะ
เปนขนม เส้ือผาชุดชุดอาวหญาย เม็ดบัวอบแหงกาแฟขี้ชะมด และที่
เปนของฝากที่ขึ้นชื่อสําหรับการมาเวียดนามคงหนีไมพนกาแฟ ซึ่ง
เปนของฝากที่หากมาเวียดนามแลวไมซื ้อคงจะไมไดนั้นคือกาแฟ 
อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee 
 
ไดวลาอันสมควรเดินทางเขาสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 



 

 

17.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่FD639 
19.35 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความประทับใจ 
 

 หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง

ใหทราบลวงหนา  
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

09 – 12 เมษายน 2563 14,999 4,500 10,999 

10 – 13 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

16,999 4,500 12,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

18,999 4,500 14,999 

12 – 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

18,999 4,500 14,999 

13 – 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

17,999 4,500 13,999 

 

เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับราคา 3,900 บาท/ทาน 
 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 
และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 

 



 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทหองพกับนบานาฮลิส ในกรณีหองพักเต็ม 
พักเดี่ยวเฉพาะบานาฮิลสหองละ 3,000 บาท 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทาํการจายคาตั๋วไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัว

ทานเอง 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครื่องบินเต็มใบใหกบัสายการบินเปน
ที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํา้มันที่ยังมิไดชาํระ คาทัวรสวนที่เหลอื กรุณาชําระ 21 วันกอนการ

เดินทาง 
 

หมายเหตุ : เมื่อมื่การอออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนือ่งจากเงื่อนไขของสาย
การบิน 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   ค  ารถรับ-ส  ง  และน ํา เท ี ่ยวตาม
รายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพท
ทางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 
วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการ
ยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทาง
บริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่บริษัทอยาง
ใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 



 

 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวท้ังหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื ้อขาดแบบมีเงื ่อนไข หรือเที ่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 
น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุด
ทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เง่ือนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือทั ้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 
ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทาง
นักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทาง
บริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัท
จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที ่เพิ ่มขึ ้นของ
นักทองเท่ียวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ



 

 

ปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั ๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื ้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ
เปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่
สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้น
เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

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

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุก
กรณ ี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

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


