
 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความ

รัก 
   

EVERLAND HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

2 
เมืองเว้ – ร้านหินอ่อน – พระราชวังดายโนย – ร้านเยื่อไผ่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – 

ตลาดองบา 
   

THANH LICH ROYAL 

BOUITIQUE HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

3 
วัดเจดีย์เทียนมู่ – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง – บานา ฮิลส์ – 

น่ังกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์    

MERCURE FRENCH 

VILLAGE BANA HILLS  

หรือเทียบเท่า  

4 สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง – สวนสนุก     



 
 

 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 

13.00 พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าท่ี เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ 

และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

15.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ962 

17.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางท่องเท่ียวตาม

รายการ 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป�นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝ��งทะเลจีนใต้ จดัเป�น 1 ใน 5 เขตการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเวียดนาม ดานังจัดเป�นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และมีท่าเรือท่ีรองรับการขนส่งสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่ในเมืองจำนวน

หน่ึง สินค้าเศรษฐกิจของเมืองได้อาหารทะเล จึงทำให้เมืองดานังมีอาหารทำเลท่ีราคาถูก ซึ่งถูกใจนักท่องเท่ียวชาวไทยอย่างมาก  

นำท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพ่ือชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่า

ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ��งของแม่น้ำฮัน เป�ดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาส

แฟนตาซีพาร์ค สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง – ช้อปป��งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – 

สนามบินสุวรรณภูมิ   

 



 
 

 

ฉลองครบรอบ 38 ป� แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งน้ีเป�น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปป��นท่ีมีหัวเป�นมังกรและหาง

เป�นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป�นเวลา 5 นาที 

 นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป�นสะพานท่ีถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งน้ีให้ท่านได้เห็นวิวของสะพาน

มังกรแบบเต็มๆ 

ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 

ท่ีพัก EVERLAND HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 

 
 

Day2 เมืองเว้ – รา้นหินอ่อน – พระราชวังดายโนย – รา้นเย่ือไผ่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดองบา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (HUE) เคยเป�นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงป� พ.ศ. 2345–2488 มีช่ือเสียงจากโบราณสถานท่ีมีอยู่ท่ัวเมือง เมือง

เว้ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝ��งแม่น้ำหอม ในช่วงสงครามเวียดนาม เว้อยู่ในตำแหน่งท่ีใกล้กับอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ 

โดยเว้อยู่ในอาณาเขตของเวียดนามใต้ ในป� พ.ศ. 2511 ตัวเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งท่ีระดมยิงและถูก

ระเบิดจากกองทัพอเมริกัน แม้หลังสงครามสงบลงแล้ว เหล่าโบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เน่ืองจากถูกกลุ่มผู้นำคอมมิวนิสต์และชาว

เวียดนามบางส่วนมองว่าเป�นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีต แต่หลังจากท่ีแนวคิดทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มมีการบูรณะโบราณสถาน

บางส่วนมาจนถึงป�จจุบัน นำท่านชม ร้านหินอ่อน เป�นร้านของฝากท้องถ่ินมีสินค้ามากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน **นำท่านชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุกใกล้ๆกับร้านอาหาร 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังดายโนย (Dai Noi Palace) เป�นโบราณสถานท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลก เป�นพระราชวังแห่งสุดท้ายของ

ราชวงศ์เหงียนท่ีปกครองประเทศเวียดนาม เป�นพระราชวังท่ีมีสถาป�ตยกรรมท่ีสวยงาม อลังการเป�นอย่างยิ่ง พระราชวังไดโนย จำลองแบบมาจาก

พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม ท่ียิ่งใหญ่ของกรุงป�กก่ิงประเทศจีน มีลักษณะเป�นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ท้ังสี่ด้าน เน้ือ

ท่ีประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งน้ีใช้เป�นท่ีประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ภายในระราชวังจะมีท้ังหมด 3 ส่วน 

ได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวัง ท้องพระโรง และพระราชวังต้องห้าม 

 นำท่านเดินทางสู่ ร้านเย่ือไผ่ (BAMBOO SHOP) ร้านขายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าท่ีทำมาจากไม้ไผ่ เป�นสินค้า OTOP ของเวียดนามของฝากของ

เวียดนามให้ท่านให้เลือกซื้อเพ่ือเป�นของฝาก 



 
 

 

 หลังจากน้ันนำท่านเดินสู่ท่าเรือแม่น้ำหอม ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (DRAGON BOAT) เพ่ือชมศิลปะการแสดงท่ีเคยจัดถวายในราชสำนักของ

กษัตริย์เวียดนาม เป�นเรือมังกร 2 หัว จำลองมาจากเรือราชพาหนะในสมัยราชวงศ์เหงียน 

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหล่งช๊อปป��งท่ีเมืองเว้ เป�นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ส่วนใหญ่เป�นสินค้านำเข้าจากจีน 

เช่นเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก THANH LICH ROYAL BOUITIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

 

 
 

Day3 วัดเจดีย์เทียนมู่ – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ่น – ล่องเรือกระด้ง – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) เป�นวัดท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

การเมืองของเวียดนาม วัดแห่งน้ีถือเป�นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และ

มีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนมู่ ท่ีถือเป�นสัญลักษณ์ของเมืองเว้ มีลักษณะเป�นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 

เหลี่ยม  สูงท้ังหมด 7 ช้ัน แต่ละช้ันเช่ือว่าเป�นตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า 

โดยเอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของวัดเจดีย์เทียนมู่คือ รถออสตนิสีฟ้า ท่ีถูกเก็บรักษาและ

จัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งน้ี โดยมีประวัติว่า พระภิกษุทิกกวางหยก วัย 73 ป� เจ้า

อาวาสวัดเทียนมู่ได้ใช้รถคันน้ีเป�นพาหนะไปเผาตัวเองท่ีกลางกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

ซิตี้ในป�จจุบันเพ่ือเป�นการประท้วงรัฐบาลโงดินห์เดียมท่ีมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงและ

บังคับให้ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและใช้ความรุนแรง หลังจาก

เหตุการณ์ทุกอย่างสงบลง รถออสตินคันสีฟ้าคันน้ีจึงถูกนำมาเก็บไว้ท่ีวัดแห่งน้ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน  

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกท่ียังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม 

โดยท่านสามารถเดินเลน่ ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินท่ีน้ีคือการได้ข้ึนไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ท่ีอยู่ตามซอก

ซอย ได้ท้ังวิว ได้ท้ังชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม 

 นำท่านชม สะพานญ่ีปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ท่ีได้ช่ือน้ีเน่ืองจากสะพานแห่งน้ีสร้างข้ึนโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป�นสะพานท่ี

สร้างข้ึนข้ามคลองท่ีในอดีต 400 ป�กว่าท่ีผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างข้ึนท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่ง

เมืองฮอยอันน้ี สร้างข้ึนตั้งแต่ป� ค.ศ.1593 นับถึงวันน้ีก็มีอายุ 427 ป�เลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป�นสะพานท่ีสร้างด้วยวัสดุท้ังไม้และปูน แม้ผ่าน

กาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป�นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งน้ี 



 
 

 

 

 

 

นําท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน

ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น้ํา ในอดตีช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งน้ีเคยเป็นทีพ่กั

อาศยัของทหาร อาชีพหลกัของคนที่หมู่บ้านแห่งน้ีคือประมง ระหว่างการ

ล่องเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งน้ี หมายเหตุ:ท่าน

สามารถใหท้ปิไดต้ามความพอใจของทา่น 

 

 

 

 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร 

เดิมเคยเป�นสถานท่ีพักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำ

ให้บานาฮิลล์ถูกท้ิงร้างนานหลายป� กระท่ังถูกบูรณะอีกครั้งในป�  2009  



 
 

 

 

นัง่กระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA 

HILLS) ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 

เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุด

จอดเป็นระยะทางทีย่าวทีสุ่ดในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊

คเมื่อวนัที่ 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) 

ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์ฮลิล์อนัเก่าแก่ของบานาฮลิล์รสีอรท์ และได้

ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศ

สดใส บานาฮลิล์ เป็นรสีอร์ทและสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่

ทางตะวนัตกของดานัง ซึ่งการท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณา

ว่าบานาฮลิล์คอื ดาลดัแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรัง่เศส

เมื่อสมยัทีฝ่รัง่เศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไป

บนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่

พกัผ่อน เน่ืองจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลี่ย

ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีส 

 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์ 

ท่ีพัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 กรณีห้องพัก 3 ท่านเต็มลูกค้าต้องพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลส์มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,500 บาท/ห้อง 

 

 

  



 
 

 

 
 

Day4 สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สักการะเจ้าแม่กวนอิม

หลินอ๋ึง – ช้อปป��งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 

นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซึ่ง

อยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป�นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ใน

ตำแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป�นอีกจุดท่องเท่ียวนึงท่ีได้รับความนิยมเป�น

อย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 

องศา ได้อย่างเต็มอ่ิม 

 

นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D’AMOUR) เป�นสวน

ดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ท่ีมีดอกไม้หลากหลายพันธ์ุถูกจัดเป�นสัดส่วนอย่างสวยงาม

ท่ามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถ

ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดตกแต่ง

ผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  



 
 

 

 

 

นำท่ าน  สั ก ก าระพ ระพุ ท ธ รูป หลิ น อ๋ึ ง  (LINH UNH PAGODA) เป� น

พระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านบนยอดเขาแห่งน้ี ให้ท่านได้ขอพรเพ่ือ

ความเป�นมงคล 

 

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมี

เครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์ของหนัง 4D ระทึก

ขวญักบับ้านผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบัม้ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิง

ของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นข้ีผึ้ง) 

 



 
 

 

 
 

เท่ียง บริการอาหารว่างขนมป�งฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MY 

 นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูง

ท่ีสุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลท่ีตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก

ป�กรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป�นหินอ่อนแกะสลักท่ีมี

เอกลักษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม 

 นำท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปป��งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป�นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย

ของ สินค้าท่ีนิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป�นต้น  

15.30 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

18.10 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ961 

19.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 3 ท่าน 

(เน่ืองจากเป�นห้องพักสำหรับ  

4 ท่าน จึงมีค่าใช้จา่ยเพ่ิม) 

ราคา 

ห้องพกัเด่ียว 

06 – 09 สิงหาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

20 – 23 สิงหาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

03 – 06 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

10 – 13 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

17 – 20 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

24 – 27 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

01 – 04 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

09 – 12 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

16 – 19 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

22 – 25 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

23 – 26 ตุลาคม 2565 14,990 15,590 4,500 

** ราคาทัวร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** 

 

อตัราค่าบรกิารสาํหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท/ท่าน* 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 



 
 

 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนํา

เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทําความสะอาดห้องพกัเพิม่เติม (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 


