
 

 

รหัสทัวร B2B2000277 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (PG) 
เมืองดานัง | บานาฮิลล เต็มวัน | เมืองฮอยอัน | เมืองเว | น่ังเรือกระดงที่ฮอยอัน 
ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง  | ลองเรือมังกร ชมแมน้ําหอม  
พักหรูอยู  5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง 

 

 
  



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่  1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดานัง(สนามบินดานัง) 

(PG947 : 11.00-12.40 ) – เมืองเว – วัดเทียนมู – ตลาดดงบา 
– ลองเรือชมแมน้ําหอม – เมืองเว   

วันที่ 2.  เมืองเว – พระราชวังไดโนย – น่ังรถสามลอซิโคล – เมืองฮอย
อัน – หมูบานกั๊มทาน สุดคุมแถมฟรีพิเศษ”  ลองเรือกระดง – 
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ ปุ�น – ศาลกวนอู – ผานชม
หมูบานแกะสลักหินออน – ผานชมสะพานมังกร – เมืองดานัง 

วันที่ 3. เมืองดานัง- บานาฮิลล(เต็มวัน) – น่ังกระเชาลงสูเมืองดานัง – 
เมืองดานัง 

วันที่  4. เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-15.20 ) 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดานัง(สนามบินดานัง)(PG947 : 11.00-
12.40) – เมืองเว – วัดเทียนมู – ตลาดดงบา – ลองเรือชมแมนํ้าหอม – เมืองเว  

08.30 
น. 

พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  
เคานเตอร F โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ (ระหวางรอขึ้นเครื่อง ทานสามารถ
ใชบริการเลาจน  ของสายการบินบางกอกแอรเวยได มีอาหาร และนํ้าดื่มบริการ)              

11.00 
น. 

ออกเดินทาง สูเมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

12.40 
น. 

เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานออกเดินทางสูเมืองเว (โดยใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.) ตั้งอยูใจกลางของ
ประเทศ อยูหางจากชายฝم�งทะเล 12 กิโลเมตร เปนเมืองของกษัตริยในราชวงศเหวียน
ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ป ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถึงปพ.ศ.2488 
ญี่ปุ�นก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมาเมืองเวไดกลายเปน
สวนหน่ึงของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเปน 2 สวน และไดเสื่อมสลายลง
ภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหที่ไรกาลเวลาของสถาปตยกรรมที่ลํ้าคามีแบบฉบับของ
ตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝم�งแมน้ําหอมดวย โดยนําทานเดินทาง ผาน
เสนทางหายเวิน กอสรางโดยเอกชนจากญี่ปุ�นและรัฐบาลฝรั่งเศสเปนผูลงทุนดาน
งบประมาณระยะทาง 108 กม. ท่ีเลียบชายฝم�งทะเล ผานภูเขา ทองทุงและชนบท และ
ลอดอุโมงคที่ขุดลอดใตภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความยาว 6.28 
กม. เพ่ือเชื่อมระหวางเมืองดานังกับเมืองเว 
(Bamboo Shop , Cake Shop อิสระชอปปم�ง ระหวางการเดินทาง)  
นําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ช้ัน แตละชั้นหมายถึงชาติภพ
ตางๆ ของพระพุทธเจา มีรูปปم�นเทพเจา 6 องคคอยปกป�องเจดียแหงน้ี ภายในเจดียมี
พระสังกัจจายนปดทองพระพักตรอ่ิมเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตูกระจก 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญชื่อดังของเมืองเว 
รวบรวมสนิคาเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เชน เสื้อผา กระเป�าเดินทาง ของใช ของ
สด ผัก ผลไม ของทะเล และของที่ระลึกตางๆ อิสระใหทานไดเดินชมและเลือกซื้อสินคา
ตามอัธยาศัยและ นําทาน ลองเรือมังกร ชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตน
น้ําที่อุดมไปดวยดอกไมป�าที่สงกลิ่นหอม เปนแมน้ําสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็น
หมูบานชาวน้ําใหเห็นอยูเปนระยะๆ ทานจะไดความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นบานบน
เรือ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 



 

 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก คณะเขาสูที่พักโรงแรม Mondial Hotel  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา พัก 1 คืน

ใน เมืองเว 
 

วันที่2 
เมืองเว-พระราชวังไดโนย – นั่งรถสามลอซิโคล – เมืองฮอยอัน – หมูบานกั๊มทาน 
สุดคุมแถมฟรีพิเศษ”  ลองเรือกระดง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ�น – 
ศาลกวนอู – ผานชมหมูบานแกะสลักหินออน  – ผานชม สะพานมังกร – เมือง
ดานัง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม    
 จากน้ันนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สรางตามความเชื่อแบบจีน 

โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ซึ่งจําลองแบบมาจาก
พระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรุงปกกิ่งประเทศจีน และการ
กอสรางพระตําหนักตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดไดนําอิฐมาจาก
ประเทศฝรั่งเศสโดยการขนสงจากทางเรือ คําวาพระราชวังตองหาม กลาววาภายในพระ
ตําหนักชั้นในสุด จะเปนเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเทาน้ัน หามบุคคลที่ไมใชเครือ
ญาติของกษัตริยเขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไมมีสิทธิ์ออกมาภายนอกได คน
ทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแหงน้ีวาพระราชวังตองหาม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู
กงวาพระราชวังตองหามเชนเดียวกัน พระราชวังไดโนย มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ลอมรอบดวย คูน้ําขนาดใหญทั้งสี่ดาน (คลายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวัง
แหงน้ีใชเปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศเหงียนมาทุกพระองค ตั้งแตจักรพรรดิยา
ลอง องคที่ 1 จนถึง องคที่ 13 จักรกรพรรดิเบาได กษัตริยองคสุดทาย ซึ่งทรงสละ
อํานาจใหกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินหเดียม เม่ือป พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัย
รัชกาลที่ 8 ของราชวงศจักร ี
พิ เศษ!! นําทานนั่ งรถสามลอซิโคล  (Cyclo) ชมเมืองเวซึ่ งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/
ตอทริป) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

 



 

 

บาย “สุดคุมแถมฟรีพิเศษ” ใหลูกคา สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง Cam 
Thanh Water Coconut Village ที่ หมูบานกั๊มทาน ซึ่งหมูบานเล็กๆในเมืองฮอย
อันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามที่น่ีเปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร 
อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพาย
เรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 
จากนั้นเดินทางสูเมือง ฮอยอัน (โดยใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึ้งตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําทู
โบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือเกาที่เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเปน
ศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเม่ือ
ฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมน้ําตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมือง
ดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมี
ประตูแกะสลักและหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเร่ิมให ทุนทํา
โครงการบูรณะ เพื่ อปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณ ทางประวัติศาสตรของ
สถาปตยกรรมท่ีลํ้าคา 
นําทานเดินทางสู สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดยชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุง
กระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ่ึง
สรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อ
พ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ
เดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหน่ึง 
หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน 
สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บ
สินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลานเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พัก
อาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู 
จากน้ันอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบาน
โบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองน้ีมีเสนหมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ 
รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสาน
กันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจํา
ตระกูล และรานคาตางๆ   ระหวางทางขากลับสูเมืองดานัง นําทาน ผานชม ชมภูเขา
หินออน (Marble Mountains) หน่ึงในแหลงทองเที่ยวที่มีเอกลักษณของเวียดนาม 
ซึ่งเต็มไปดวยถํ้าและอุโมงคตาง ๆ ที่พระสงฆเคยใชเปนสถานประกอบพิธีกรรม
ทางศาสน 
นําทานผานชม สะพานมังกร ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหน่ึงของเมือง
ดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 



 

 

เมตร และความกวาง 37.5 เมตร มีถนน 6 ชองจราจร โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 2013 
ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของ
เวียดนามเม่ือกวาหน่ึงพันปมาแลว 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก คณ ะเข าสู ที่ พั กโรงแรม Muong Thanh Luxury, DLG hotel in Da Nang   

(ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเทา พัก 1 คืนใน เมืองดานัง 
 

วันที่3 เมืองดานัง – บานาฮิลล(เต็มวัน) – นั่งกระเชาลงสูเมืองดานัง – เมืองดานัง 
  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 
นําทานเดินทางสูบานาฮิลล(ใชเวลาประมาณ 30 นาที) เพ่ือนั่งกระเชาสูบานาฮิลล 
ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปน
กระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึก
จากกินเนสบุคเม่ือวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึง
สถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนใน
แบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ 
ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ 
ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคมจึง
ไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่
พักผอน เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 
องศาเซลเซียสเทาน้ัน 

 



 

 

กลางวัน 
บาย 

 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ บนบานาฮิลล 
จากนั้นนําทานสู สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไมรวมคากิจกรรมตางๆ
อาทิ ฯลฯ  (คารถไฟชมสวนดอกไม 150 บาท   พิพิธภัณฑขี้ผึ้ง) ซึ่งมีเครื่องเลน
หลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมส
สนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก   
จากน้ันอิสระใหทานเดินชม สะพานโกลเดนบริดจ (Golden Bridge) สะพานลอย
ฟ�าในอุงมือยักษ ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่พึ่งเปดใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมไดไมนาน
มาน้ี มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคงไปตามแนวเขา 
จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบจะทําใหรูสึกราวกับ
วากําลังเดินอยูบนเสนดายสีทองที่ทอดอยูในหัตถของเทพ อิสระใหทานไดถายภาพและ
ชมวิวทิศทัศน 

 
คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / Beer Plaza buffee (มีคูปองเบียรแจกคนละ 

1 ลิตร)  
ไดเวลาอันสมควร นําทานนั่งกระเชาลงสูเมืองดานัง 

ที่พัก คณ ะเข าสู ที่ พั กโรงแรม Muong Thanh Luxury, DLG hotel in Da Nang   
(ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเทา พัก 1 คืนใน เมืองดานัง 
 

วันที่4  ดานัง – ตลาดฮาน – ดานัง(สนามบินดานัง) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(PG948 : 13.40-15.20 ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ตอมา นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไม
ไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�นหญิง
สวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึกใหเลือกซื้อ 



 

 

อัตราคาบริการ : รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮลิล 
4 วัน 3 คืน (พิเศษพักหรูอยู 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2 ทาน 
ทานละ 

ผูใหญพัก 
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
พักกับผู
ใหญ 1 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริม
เตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 29 ธ.ค. 62  
- 01 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 

วันที่ 19-22  ม.ค. 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 4,500.- 
วันที่ 16-19  ก.พ. 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 4,500.- 
วันที่ 06-09  มี.ค. 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,500.- 
วันที่ 13-16  มี.ค. 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,500.- 
วันที่ 20-23  มี.ค. 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,500.- 
วันที่ 26-29 เม.ย. 63 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 4,500.- 
วันที่ 10-13 พ.ค. 63 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 4,500.- 

วันที่ 29 พ.ค. 
- 01 มิ.ย 63 15,999.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 4,500.- 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการ

ทัวร ตั๋วเคร่ืองบิน 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ทาน/

ทริป 

 
 

ไดเวลาอันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู Danang International Airport 
(สนามบินเมือง ดานัง) เพ่ือเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 
น. 

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG948 

15.20 
น. 

คณะเดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวย
ความประทับใจ 
 



 

 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ



 

 

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 



 

 

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 


