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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – เมอืง
ฮอยอนั – ศาลเจา้โบราณ – สะพานญีปุ่่น – บา้นเลขที ่101 – ถนนคนเดนิฮอยอนั – สะพาน

มงักร – สะพานแหง่ความรกั – ชมววิแมน่ า้ฮาน 

 

04.00  พรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 3 ประตู 2 
เคาเตอร ์2 สายการบนิ แอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก
ในการเช็คอนิ 

 

 
07.15  เดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเที่ยวบนิที่ FD634 

09.05  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้

เมือง เมืองดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและ

ความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  

 

 
 

น าท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า 

ในอดตีช่วงสงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนที่หมู่บา้นแหง่นี้
คอืประมง ระหว่างการลอ่งเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแหง่นี้ 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่

เจรญิรุ่งเรืองมากในชือ่ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่าง

ตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันไดร้ับความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตืน้เขนิ เมืองท่า

จงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้ง

ดว้ยไมม้ีประตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ไดร้เิริม่ใหทุ้นท า

โครงการบรูณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่า 

 

 
 

น าท่านขอพรเพือ่เป็นศริมิงคลกับ ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่กา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สีเ่หลีย่ม

จัตุรัส ซึง่สรา้งเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่ น กับชาวจีน บา้นประจ าตระกูลที่สรา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บน

ถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่น ที่สรา้งโดยชาวญี่ปุ่ น 

เป็นรูปทรงโคง้ มีหลังคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมีเจดยีท์รง

สีเ่หลีย่มจัตรุัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กับชาวจนี 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึ่ง หลังบา้นไปจรด

ถนนอกีสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความ

ประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มีลาดเปิดโลง่

เห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู 

จากนัน้อสิระใหท่้านเดนิชมเมือง ซือ้ของที่ระลกึ รา้นคา้ขายของที่ระลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ 

บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็น

อย่างด ีผสมผสานกันอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้น

ประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 

 

หลังจากนัน้อสิระท่าน ถนนคนเดนิฮอยอนั ชมเมอืงฮอยอันเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศเมอืงเกา่ที่

แวดลอ้มไปดว้ยโคมไฟหลากสสีวยงาม ม่านสามารถเดนิเลน่ หรอืเลน่เลอืกซือ้สิน้คา้ทอ้งถิน่อทโิคม

ไฟของประดับตกแตง่บา้น เสือ้ผา้ กระเป๋า หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานังเสน้ทางเดมิ 

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวยีดนาม ในการมาฮอยอัน

นัน้ หรือเมืองต่างๆของเวยีดนามท่านจะไดพ้บกับพิซ

ซา่เวยีดนาม ซึง่ดแูลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกับพชิซ่าท่ัวๆ 

โดยตัวแป้งของพซิซา่จะเป็นแผ่นแป้งคลา้บแป้งแหนม

เนืองน ามาป้ิงกับเตาถ่านจนเป็นแป้งบางกรอบ ตอกไข่

ไก่ใส่ลงบนแผ่นแป้งโรยหนา้ดว้ยเครื่องต่างๆอาท ิไส ้

กรอก แฮม ผักโรย หอมเจยีว และชสี ซึง่แตล่ะรา้นกจ็ะ

มหีนา้ทีแ่ตกตา่งกัน 
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น าท่านชม สะพานมงักร อกีหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้ง

เท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮัน 

เปิดใหบ้รกิารเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของ

เมืองดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึง่มีรูปปั้นที่มีหัวเป็น

มังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร์  (วันเสาร์-อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม โดยประมาณมังกรจะ

พ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที ่และงดแสดงในชว่งทีม่ฝีน หมายเหต ุ: ในกรณีทีท่่านตอ้งการชม

โชวพ์่นไฟของสะพานมังกรในชว่งเวลาดังกลา่ว ซึง่เป็นเวลานอกเหนือจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ป

ทัวร์ ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางไดจ้ากไกดแ์ละหัวหนา้ทัวร ์เพื่อเดนิทางโดยตัวท่าน

เอง ) 
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น าท่านชม สะพานแห่งความรกั เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพาน

แหง่นี้ใหท่้านไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ และท่านจะได ้ชมววิของแมน่ า้ฮนั ทีม่กีารสรา้ง

คลา้ยอา่วมารทิีป่ระเทศสงิคโปร ์

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูซฟู๊ีด และกุง้มงักร 

พกัที ่ ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่อง เมอืงดานงั – วดัหลนิอึง๋ – หาดมเีค – กระเชา้ไฟฟ้า – บานาฮลิส ์– สวนสนุกแฟนตาซี

พารค์  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยืนโดด

เด่นสูงที่สุดในเวยีดนาม ซึง่มีท าเลที่ตัง้ด ีหันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐาน

ดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลนิอึง๋มีความหมายว่าสม

ปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลัก

ทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่ หาดหมเีคว เป็นหาดที่มีชือ่เสยีงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาว

ทอดยาวและน ้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดร้ับความสนใจไปท่ัวโลกในชว่งสงครามเวยีดนาม เมือ่

ทหารอเมรกิันใชเ้ป็นพืน้ที่พักผ่อนหย่อนใจ และเรียกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิน้สดุลง 

ชายหาดนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนทอ้งถิน่และนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ตหรูผุดขึน้หลายแห่ง ซึง่ริม

หาดก็จะมเีรอืกระดง้ของชาวบา้นทีท่ าประมงแถวๆนี้ลอยล าอยู่ อสิระใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความ

ประทับใจ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู่ บานาฮลิล ์ดื่มด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมืองบนความสูงถงึ 5,810 

เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดใน

โลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) 

ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเก่าแก่ของบานาฮลิลร์ีสอร์ท และไดช้ืน่ชมกับสุดยอดววิทวิทัศน์ใน

แบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่

ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่ง

เมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ีการสรา้งถนน

ขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี ่มี

อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสหรือในตอนเชา้

อาจจะต ่ากว่านัน้ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซึง่มเีครือ่งเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทาย

ความมันส์ของหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผีสงิ เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะ

เลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก  

 

 
รวมค่าเขา้ ค่ากระเชา้ไฟฟ้า และค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุก

อย่าง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ราคาค่าเขา้ 100,000.- ดอง 
 

 

 เครื่องเล่นที่ก าลังเป็นที่ยอดฮติส าหรับท่านที่ชืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้ง

ของเครื่องเล่นจะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย 

ภายในหอ้งเกมสจ์ะมีที่น่ังคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขีม่า้อยู่ และไล่

ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ที่ใหค้วามสมจรงิแบบครบรส ที่นี่ถือเป็นอกีทางเลือกที่จะท า

ใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลีย่นไป 

 

เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป่ั้นป่วน ไปกับเครือ่งเลน่ ยกัษต์กตกึ เครือ่งเลน่ทีส่งูทีสุ่ด

ในเครื่องเล่นทัง้หมด เครื่องจะค่อยๆพาคุณขึน้ไปจุดสูงสุดดา้นบน ระหว่างทางก็ปล่อยใหช้มววิ

เพลนิๆบนนัน้ เมื่อท่านนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดนัน้ก็จะปล่อยท่านดิง่พสุธาสู่พื้นดว้ยความแรงจาก

ความสงูในสภาพไรก้ารควบคมุทีท่ าใหค้ณุแทบลมืหายใจ 

 

สนุกสุดมันสก์ับเครื่องเล่นสุดคลาสสกิ รถบ ัม๊ ขับรถ..บั๊มกันใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบั๊มรถใส่

กัน ผูท้ี่หลงใหลเสียงเพลงจังหวะมันส์ๆ และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะ

รวมอยู่ดว้ยกันพลาดไม่ไดก้ับเครือ่งเลน่นี้ 
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เปลี่ยนมาเล่นอะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวทิยาศาตร์ใหท่้านได ้

เห็นววิัฒนาการของไดโนเสาร์ เหมาะส ารับเด็กๆ หรือผูท้ี่ชืน่ชอบไดโดนเสาร์ใหท่้านไดเ้ห็นการ

พัฒนาของไดโนเสารอ์ย่างใกลช้ดิใบแบบทีท่่านไม่เคยพบเห็นทีไ่หนมากอ่นอย่างแน่นอน จากนัน้ก็

พักใหห้ายเหนื่อยที่โซนเครื่องดืม่และอาหาร กับมุมสุดชคิแสนน่ารักๆกันสักหน่อย หลังจากนัน้น า

ท่านกลับสูเ่มอืงดานัง 

  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บนบานา ฮลิส ์พเิศษ เมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ 

 

พกัที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 

 ในกรณีหอ้งพักทีท่่านตอ้งการเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพักทีว่่าง

แทนใหแ้ก่ท่าน และหอ้งพักบน    บานา ฮลิส ์มีดว้ยกันหลายตกึ ซึง่ทางบรษัิทไม่สามารถควบคมุ

ได ้เนื่องการจัดการหอ้งพักขึน้อยู่กับโรงแรมเป็นผูก้ าหนด 
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วนัทีส่าม บานาฮลิส ์– สะพานมอื – สวนดอกไม ้– โรงเก็บไวน ์– เมอืงดานงั – ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน – 

สนามบนิดานงั – สนามบนิดอนเมอืง – กรุงเทพฯ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่ท่องเทีย่วใหม่ลา่สดุซึง่อยู่บนเขาบาน่า 

ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชัด สวยงาม

เป็นอกีจุดท่องเทีย่วนงึทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ใน

ววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่เมืองดานังดว้ยกระเชา้

ไฟฟ้าสายเดมิ 

 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไม ้

สไตลฝ์รั่งเศส ที่มีดอกไมห้ลากหลายพันธุถู์กจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสน

เย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท่้าน

ไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 
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น าท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ที่มีลักษณะคลา้ยถ ้าที่ถูกสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่า

ฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นี้จะถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท่้านไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน์ ภายในจะ

ถูกจัดตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ร ิมแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้ม

แม่น ้า ดา้นหนา้ตลาดมีประตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มีทัง้ของสดของแหง้ พวก

ปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ตา่งๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

ณ ตลาดฮานแห่งนี้มีของฝากใหท่้านเลอืกซือ้มากมายไม่ว่า

จะเป็นขนม เสื้อผา้ชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขี้ชะมด 

และทีเ่ป็นของฝากทีข่ ึน้ชือ่ส าหรับการมาเวยีดนามคงหนไีม่พน้กาแฟ 

ซึง่เป็นของฝากทีห่ากมาเวยีดนามแลว้ไม่ซือ้คงจะไมไดนั้น้คอืกาแฟ 

อาท ิG7 Coffee ,Legend Coffee 

 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั 

18.50  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย แอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD639 

20.35  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 

 
หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายในควรเลอืกจองแบบทีส่ามารถเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ และควรมรีะยะเวลา

หากกนัอยา่งต า่ 3-4 ช ัว่โมง ไมว่า่จะเป็น ต ัว๋เครือ่งบนิ หรอื ยานพาหนะอืน่ๆ และตอ้งสอบถามไฟลท์บนิ
กบัเจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลา

บนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

09 – 11 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

10 – 12 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

16 – 18 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

17 – 19 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

ต ัง้แตก่รุป๊วนัที ่24 ตุลาคม 2563 เป็นตน้ไปไฟลท์บนิขากลบัมกีารปรบัเวลาบนิดงันี ้
เดมิ 17.30-19.35 เปลีย่นเป็น 18.50-20.35 

24 – 26 ตุลาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 12,999 3,500 8,999 

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 12,999 3,500 8,999 

06 – 08 พฤศจกิายน 2563 12,999 3,500 8,999 

13 – 15 พฤศจกิายน 2563 12,999 3,500 8,999 

20 – 22 พฤศจกิายน 2563 12,999 3,500 8,999 

27 – 29 พฤศจกิายน 2563 12,999 3,500 8,999 

03 – 05 ธนัวาคม 2563 
(วนัพอ่) 

12,999 3,500 8,999 

06 – 08 ธนัวาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

07 – 09 ธนัวาคม 2563 12,999 3,500 8,999 

12 – 14 ธนัวาคม 2563 12,999 3,500 8,999 
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** ราคาเด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INF) 3,900 บาท ** 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดั
จ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ย

แลว้  
 

ส าคญั ... กรุณาอา่นและท าความเขา้ใจเงือ่นการจองทวัรด์า้นลา่งอยา่งละเอยีด เพือ่ผลประโยชนแ์กต่วั

ผูเ้ดนิทางเอง ท ัง้นีห้ากท่านท าการมดัจ าค่าทวัรก์บัทางบรษิทัแลว้ ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
เงือ่นไขทีบ่รษิทัก าหนด และขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเงือ่นไข 

 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
มดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง  
 

หมายเหตุ : ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.    ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตาม

รายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ

จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจน
ซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่าง

หนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่อง
ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ

คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิาร
ดังนี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหัก

ค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวรก์รณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 

15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซีา่  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวซี่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดทีี่จะช าระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขที่หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่งหนา้
หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่
มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสายการบนิ เหตุ

สดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ 

และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถ้ือไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมี
ขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารอง
สามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มี

การจ ากัดจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ

คนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

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