
 

 

รหัสทัวร ZET2000528 

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส 3 วัน 2 คืน [PG] 
สะพานมังกร - สะพานแหงความรัก - ชมวิวแมนํ้าฮาน - กระเชาไฟฟ�าบานาฮิลส - หมูบาน
แกะสลักหินออน - บานาฮิลส – สวนสนุกแฟนตาซีพารค – สวนดอกไมแ ่งความรัก - สะพานมือสี
ทอง – โรงเก็บไวน – ตลาดฮาน – ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ�น - ศาลเจา
โบราณ - บานเลขที1่01 – วัดหลิ๋นอ๋ิง - หาดมีเค 

 

 



 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – สะพาน
มังกร – สะพานแหงความรัก – ชมวิวแมนํ้าฮาน  

 
13.00 น. พรอมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเขาผูโดยสารขาออก ชั้น 4 แถว F 

สายการบิน บางกอกแอรเวย พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได
บริเวณชั้น 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ กอนเวลา BOADING TIME 

 
16.15 น.  นําทานเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที ่PG 997 
18.05 น.  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจากผาน

ขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยาง
รวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญซึ่งตั้งอยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของ
เวียดนาม  

 
* ใชเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เคร่ือง * 
 



 

 

 
 

นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และ
จากสะพานแหงนี้ใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 
 
นําทานชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสอง
ฟากฝم�งของแมนํ้าฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน Landmark 
แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปم�นที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนนํ้า คลายๆ
สิงคโปร (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนนํ้า และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 
และทานจะไดพบกับความงามของ แมนํ้าฮาน ทามกลางไฟแสงสีของเมืองดานังยามคํ่า
คืน 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ…เมนูซีฟู�ดและเมนูกุงมังกร 
 
พักที่  ADINA HOTEL / MERRY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สอง หมูบานแกะสลักหินออน – กระเชาไฟฟ�าบานาฮิลส – บานาฮิลล – สวนสนุกแฟน
ตาซีพารค – สวนดอกไมแหงความรัก – สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN 
BRIDGE – โรงเก็บไวน – ตลาดฮาน  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน (รานของฝาก และสินคา OTOP) 
ภายในทานจะไดพบเห็นกับหินออน ลวดลายการแกะสลักตางรวมถึงสื้นคา OTOP อื่นๆ
มากมาย ใหทานไดซื้อไวเปนของฝากที่ระลึกในการมาเที่ยวเวียดนามครั้งนี้ 
 
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเขาบานาฮิลสดวย กระเชาไฟฟ�าบานาฮิลส กระเชาไฟฟ�า
ที่บานา ฮิลสนี้มีดวยกันทั้งหมด 3 สายแตละสายก็จะพาทานไปยังจุดตางๆ หากทาน
ไหนชื่นชอบการนั่งกระเชา สัมผัสอากาศหนาวและชมวิวทิวทัศนก็สามารถนั่งไดแบบไม
จํากัด (รวมคากระเชาแลว)  
 

 
 



 

 

นําทานสู  บานาฮิลล ดื ่มดํ ่าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 
กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุด
ในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประ
ประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดชื่น
ชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปนรีสอรท
และสถานที่พักผอนหยอนใจ ตั ้งอยู ทางตะวันตกของดานัง ซึ ่งการทองเที ่ยวของ
เวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศส
เมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก 
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทานั้น 
 
หลังจากอาหารเชิอิสระทานสนุกสานกับเครื่องเลนตางๆใน สวนสนุกแฟนตาซีพารค 
ทองเที่ยวชมความงามสไตลฝรั่งเศส ในชวงเชาทานก็จะไดสัมผัสบรรยากาศสวยไปอีก
แบบนึง 
 

 
รวมคาเขา คากระเชาไฟฟ�า และคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 

ยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขี้ผึ้ง ราคาคาเขาประมาณ 100,000.- ดอง 
ทานที่สนใจสามารถสอบถามไดจากหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น 

 
 
เครื่องเลนที่กําลังเปนที่ยอดฮิตสําหรับทานที่ชื่นชอบการเลน เกมส 4D และ 5D โดย
แตละหองของเครื่องเลนจะมีเนื้อเรื่องที่แตกตางกันใหทานไดสนุกสานกับการเลน อาทิ 
เกมสลาคาบอย ภายในหองเกมสจะมีที ่นั ่งคลายอานมาพรอมกับปนใหกับทาน 
ประนึงวาทานกําลังขี ่มาอยู และไลลาศัตรู สัมผัสการเลนเกมแนวใหม ที่ใหความ
สมจริงแบบครบรส ที ่นี ่ถือเปนอีกทางเลือกที ่จะทําใหประสบการณการเลนเกม
แบบเดิมๆของทานเปลี่ยนไป 
 



 

 

 
 
เสียว ตับ ไต ไส พุงกระเพื่อม ทองไสปم�นป�วน ไปกับเครื่องเลน ยักษตกตึก เครื่องเลน
ที่สูงที่สุดในเครื่องเลนทั้งหมด เครื่องจะคอยๆพาคุณขึ้นไปจุดสูงสุดดานบน ระหวางทาง
ก็ปลอยใหชมวิวเพลินๆบนนั้น เมื่อทานนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดนั้นก็จะปลอยทานดิ่ง
พสุธาสูพ้ืนดวยความแรงจากความสูงในสภาพไรการควบคุมท่ีทําใหคุณแทบลืมหายใจ 
 
สนุกสุดมันสกับเครื่องเลนสุดคลาสสิก รถบั๊ม ขับรถ..บั๊มกันใหสะใจ สนุกเราใจไปกับ
การบั๊มรถใสกัน ผูที่หลงใหลเสียงเพลงจังหวะมันสๆ และความกระแทกกระเทือน ชนิด
อวัยวะภายในแทบจะรวมอยูดวยกันพลาดไมไดกับเครื่องเลนนี้ 
 
เปลี่ยนมาเลนอะไรเบาๆกันบางกับ BACK TO JURASSIC เปนหองแบบวิทยาศาตร
ใหทานไดเห็นวิวัฒนาการของไดโนเสาร เหมาะสํารับเด็กๆ หรือผูที่ชื่นชอบไดโดนเสาร
ใหทานไดเห็นการพัฒนาของไดโนเสารอยางใกลชิดใบแบบที่ทานไมเคยพบเห็นที่ไหนมา
กอนอยางแนนอน จากนั้นก็พักใหหายเหนื่อยที่โซนเครื่องดื่มและอาหาร กับมุมสุดชิค
แสนนารักๆกันสักหนอย 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บุฟเฟ�ตบนเขาบานาฮิลส 



 

 

 
หลังจากนั้นนําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เปน
สวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม
ทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูป
ออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุด
แสนจะโรแมนติก 
 

 
 
นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยู
บนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนงที่
โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทาน
สามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอิ่ม 
 



 

 

 
 
นําทานชม โรงเก็บไวน เปนหองเก็บไวนที่มีลักษณะคลายถํ้าที่ถูกสรางขึ้นมา ตั้งอยูบน
เขาบานาฮิลส โดยหองแหงนี้จะถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชม
สถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล 

 
เดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมนํ้าฮาน ไมไกลจากสะพาน
ขามแมนํ้า ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ้าเปนรูปปم�นหญิงสวยงาม มีทั้งของสด
และของท่ีระลึกใหเลือกซื้อ 
 

ณ ตลาดฮานแหงนี ้มีของฝากใหทานเลือกซื้อ
มากมายไมวาจะเปนขนม เสื้อผาชุดชุดอาวหญาย เม็ด
บัวอบแหงกาแฟขี ้ชะมด และที ่เปนของฝากที่ขึ ้นชื่อ
สําหรับการมาเวียดนามคงหนีไมพนกาแฟ ซึ่งเปนของ
ฝากที ่หากมาเวียดนามแลวไมซื ้อคงจะไมไดนั ้นคือ
กาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee  
 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 
พักที่ ADINA HOTEL / MERRY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 

วันที่สาม เมืองฮอยอัน – ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ�น – ศาลเจาโบราณ – 
บานเลขที่ 101 – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – 
กรุงเทพฯ 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน ตั้งอยูบนฝم�งแมนํ้าทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล 
และเปนทาเรือเกาที่เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความ
เสียหายจากการสูรบและแมนํ้าตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําให
ฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลัก
และหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มให ทุนทําโครงการบูรณะ 
เพ่ือปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตร 
 



 

 

 
 

นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวน
มะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงนี้เคยเปนที่พักอาศัยของทหาร อาชีพ
หลักของคนที่หมูบานแหงนี้คือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมของ
ชาวบาน ณ หมูบานแหงนี้  
 

 



 

 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดย
ชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลาง
สะพานมีเจดียทรง 
 

 
 
นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เปนศาลเจาที่เกาแกของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ง
สรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบน
ถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจาก          ฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน  
 
นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง หลัง
บานไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สราง
ดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา 
ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัย
หลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่
ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองนี้
มีเสนหมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น 
ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี  
 



 

 

 

 

สําหรับทานที่มาเวียดนามแลวอีกหนึ่ง
สิ่งที่เปนที่ไฮไลทของการมาเยื่อนเลยนั้นก็
คือการไดมาทานเฝ�อแบบตนฉบับ ไมวา
จะเผ็นเฝ�อหมู ไก หรือทานที่ชื ่นชอบการ
ทานเนื้อวัวก็สามารถหาลิ้มลองไดในเมืองดานัง หากชอบทานเผ็ดก็ใสพริกแบบสไตล
ของเวียดนาม บีบมะนาวเพิ่มความจดัจาน !!  
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูง
ใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชน
ภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปก
รักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ในลาน
วัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณ
ทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม 
 



 

 

 
 
นําทานถายรูป หาดมีเค เปนหาดที่มีชื ่อเสียงที ่สุดในเมืองดานัง เนื ่องจากมีหาด
ทรายขาวทอดยาวและนํ้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดรับความสนใจไปทั่วโลกในชวง
สงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใชเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจ และเรียกหาดนี้วา
หาดไชนา หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เปนที ่นิยมในหมูคนทองถิ ่นและ
นักทองเที่ยว และมีรีสอรตหรูผุดขึ้นหลายแหง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระดงของชาวบานที่
ทําประมงแถวๆนี้ลอยลําอยู อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ 
 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
 

18.55 น.  นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่PG 998 
20.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความประทับใจ 

 
 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได

แจงใหทราบลวงหนา  
 ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  



 

 

 
 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาทัวร  
ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

07 – 09 กุมภาพันธ 2563 10,999 2,500 5,999 

14 – 16 กุมภาพันธ 2563 10,999 2,500 5,999 

15 – 17 กุมภาพันธ 2563 10,999 2,500 5,999 

21 – 23 กุมภาพันธ 2563 10,999 2,500 5,999 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 10,999 2,500 5,999 

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 10,999 2,500 5,999 

07 – 09 มีนาคม 2563 8,999 2,500 5,999 

13 – 15 มีนาคม 2563 10,999 2,500 5,999 

14 – 16 มีนาคม 2563  10,999 2,500 5,999 

21 – 23 มีนาคม 2563 10,999 2,500 5,999 

04 – 06 เมษายน 2563 
(วันจักร)ี 

12,999 2,500 7,999 

06 – 08 เมษายน 2563 10,999 2,500 5,999 

09 – 11 เมษายน 2563 10,999 2,500 5,999 

10 – 12 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

13,999 2,500 8,999 

11 – 13 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

14,999 2,500 9,999 

13 – 15 เมษายน 2563 14,999 2,500 9,999 



 

 

(วันสงกรานต) 

14 – 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

13,999 2,500 8,999 

15 – 17 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

12,999 2,500 7,999 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 
(วันแรงงาน) 

11,999 2,500 6,999 

02 – 04 พฤษภาคม 2563 
(วันฉัตรมงคล) 

12,999 2,500 7,999 

03 – 05 พฤษภาคม 2563 
วันฉัตรมงคล) 

11,999 2,500 6,999 

 
เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 3,900 บาท/ทาน 

 
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 

และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทหองพัก ในกรณีหองพักเต็ม** 
พักเด่ียวเฉพาะบานาฮิลสเพิ่ม 2,000 บาท / ทาน 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชน

แกตัวทานเอง 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมัด ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากเปนไฟลทบินเหมาลําทางบริษทัฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็ม



 

 

จํานวนใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามนัที่ยงัมิไดชําระ คาทัวรสวนที่
เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ : เมื่อมื่การอออกตั๋วเครื่องบินแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเง่ือนไขของ

สายการบิน 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที ่ยวตาม
รายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม
นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพื่อสํารองที่

นั่ง 
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรนั้นๆ 

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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุด
ทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที ่นักทองเที ่ยวหรือเอเจนซี ่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื ่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่บริษัท
อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ
แลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด ทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื ่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

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. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 



 

 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหาก
ทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที ่เดินทางจริงของประเทศที ่เดินทาง 
เนื่องจากเปนชวงเทศกาลปใหม ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญ
เปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน 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 อนุญาตใหถือ
ไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�า
ใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  



 

 

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

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่ส ํารองขึ ้นไปบนเครื่องบินดังนี้  
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 
ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนํา
ขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

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

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องใน
ทุกกรณ ี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

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


