
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว – พระราชวังเว - ตลาด

ดองบา - ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม 

07.00 น พรอมกันที่สนามบิน ทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาเตอร 2 สายการ

บินแอรเอเชีย เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 

10.45 น เหินฟาสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 636 



 

12.10 น เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเปาสัมภาระ หลังจากผาน

ขั้นตอนศุลกากรแลว  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานออกเดินทางสู เมืองเว ตั้งอยูใจกลางของประเทศเวียดนาม อยูหางจากชายฝงทะเล 

12 กิโลเมตร เปนเมืองของกษัตริยในราชวงศเหวียน ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ป 

ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถึงปพ.ศ.2488 ญี่ปุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบา

ไดสละราชสมบัติ ตอมาเมืองเวไดกลายเปนสวนหนึ่งของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศ

ออกเปน 2 สวน และไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูด

นักทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหที่ไรกาลเวลาของสถาปตยกรรม

ที่ล้ําคามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝงแมน้ําหอมดวย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยนําทานเดินทาง ผานเสนทางหายเวิน กอสรางโดยเอกชนจากญี่ปุนและรัฐบาลฝรั่งเศส

เปนผูลงทุนดานงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝงทะเล ผานภูเขา ทองทุงและ

ชนบท และลอดอุโมงคที่ขุดลอดใตภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความยาว 

6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหวางเมืองดานังกับเมืองเว  

 นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนที่รับรองเชื้อพระ

วงศระดับสูงและนักการทูตตางประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิตร

สวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยน้ํามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนัก

หลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน 



 
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในรมแหงเมืองเวตั้งอยูติด

ริมแมน้ําหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินคาของที่ระลึกตางๆ และของใชประจําวัน ซึ่งจะเห็น

ชาวเวียดนามมาจับจายซื้อของกันอยางคับคั่ง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหารค่ํานําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจาก

บริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวยดอกไมปาที่สงกลิ่นหอม เปนแมน้ําสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดชม

การแสดงดนตรีพื้นบาน และนักรองชาวเวียดนามที่จะมาขับกลอมบทเพลงใหทานได

สนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)  

พักที ่  ELEGANT HUE HOTEL/GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL 4 ดาว 

                  *หรือระดับเทียบเทา* 

วันที่สอง เมืองเว - วัดเทียนมู – สุสานจักรพรรดิไคดิงห – หมูบานแกะสลัก - ลองเรือกระดง

หมูบานกั๊มทาน - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุน - บานเลขที่ 101 – เมืองดานัง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แตละชั้นหมายถึงชาติภพตางๆ 

ของพระพุทธเจา มีรูปปนเทพเจา 6 องคคอยปกปองเจดียแหงนี้ ภายในเจดียมีพระสังกัจ

จายนปดทองพระพักตรอิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตูกระจก 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห เปนเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสาน

ระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ดวยทรงเปนจักรพรรดิ

ในราชวงศเหวียนพระองคเดียวที่ไดเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแหงนี้สรางดวย

คอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี โดยใชเวลากอสรางนานถึง 11 ป พระเจาไคดิงหเปนพระ

บิดาบุญธรรมของพระเจาเบาได ทรงครองราชยอยู 9 ป ในยุคที่ฝรั่งเศสเขามาปกครอง  

ภายในมีการตกแตงอยางสวยงามดวยการใชกระเบื้องสีปูพื้นจิตรกรรมฝาผนังภาพ

มังกรในมานเมฆขนาดใหญที่วาดโดยใชศิลปนที่เขียนภาพดวยเทา ประดับอยูบน

เพดานกลางหองโถง สวนทางซายและขวาเปนภาพเฟรสโกอันเต็มไปดวยสีสันที่

ตกแตงดวยการฝงกระจกสีและกระเบื้องนับพันชิ้น แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสัตว 

ตนไม และดอกไม ตลอดจนรูปปนสําริดขนาดเทาองคจริงของพระเจาไคดิงห ซึ่งสราง

ที่ฝรั่งเสศในป พ.ศ. 2465 ตั้งอยูบนยกพื้นดานบนของสุสาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เดินทางสูเมือง ฮอยอัน ตั้งอยูบนฝงแมน้ําทูโบน ใกลชายฝงทะเล และเปนทาเรือเกาที่

เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจากการ

สูรบและแมน้ําตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบัน

สงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ จน

องคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มให ทุนทําโครงการบรูณะ เพื่อปกปองเขต

เมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของสถาปตยกรรมที่ล้ําคา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลกัหินออน ซึ่งเปนหมูบานแหงหนึ่งอยูในตัวเมือง

ดานังที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทาน

สามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหลานี้เพื่อเอากลับไปเปนของฝาก หรือซื้อ

กลับไปเปนของประดับในบาน  

นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวน

มะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงนี้เคยเปนที่พักอาศัยของทหาร 

อาชีพหลักของคนที่หมูบานแหงนี้คือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม

วัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญี่ปุน ที่สรางโดย

ชาวญี่ปุน เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรง

กลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุน กับชาวจีน ชม จั่วฟุ

กเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของ

ผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน  

นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง หลัง

บานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สราง

ดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา 

ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัย

หลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของ

ที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวา

เมืองนี้มีเสนหมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและ

ญี่ปุน ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน   วัด

วาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร …เมนพูเิศษ!! กุงมงักร 

หลังอาหารค่ํานําทานเดินทางสู เมอืง ดานงั เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่ง

เติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญซึ่งตั้งอยูระหวางชายฝงทะเลและทีร่าบสูง

ตอนกลางของเวยีดนาม 

พักที ่  ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ด า ว  * หรื อร ะดับ

เทียบเทา* 

(โรงแรมที่ดานังสวนใหญไมคอยมีหองTripleจะใชหองเปนTwinและเพิ่มเตียงเสริม

แทน) 



 

วนัทีส่าม เมอืงดานงั – บานาฮลิ (นัง่กระเชาไฟขึน้-ลง) – FANTASY PAKR – ตลาดฮานดานงั 

- สะพานแหงความรกั สะพานมงักร – ดานงั  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานนั่งกระเชาสู บานาฮิลล ดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 

เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่

ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลา

ประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และ

ไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปน

รีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการทองเที่ยว

ของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมี

การสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่

พักผอน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 

องศาเซลเซียสเทานั้น  

 นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยู

บนเขาบานาฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนงที่

โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทาน

สามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลลในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอิ่ม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (อาหารแบบบุฟเฟต) 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลาย

รูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่อง

เลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปงของที่ระลึกของสวนสนุก ไดเวลานําทานนั่ง

กระเชากลับสูดานัง สมควรแกเวลานําทานนั่งกระเชาลงสูดานลาง  

เดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพาน

ขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปนหญิงสวยงาม มีทั้งของสด

และของที่ระลึกใหเลือกซื้อ 

ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (เมนกูุงมงักร) 

หลังอาหารค่ํานั้นนําทานชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม 

สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคา

เกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝงของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 

มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง 

ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปนที่มีหัวเปน

มังกรและหางเปนปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร  

(วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พักที ่  ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ด า ว  * หรื อร ะดับ

เทียบเทา* 

(โรงแรมที่ดานังสวนใหญไมคอยมีหองTripleจะใชหองเปนTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน) 

 

วันที่สี่ เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง– สนามบินดานัง – ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ– 

กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 
นําทานเดินทางสู หาดหมีเคว เปนหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาด

ทรายขาวทอดยาวและน้ําทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดรับความสนใจไปทั่วโลก

ในชวงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใชเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจ และเรียก

หาดนี้วาหาดไชนา หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เปนที่นิยมในหมูคนทองถิ่น

และนักทองเที่ยว และมีรีสอรตหรูผุดขึ้นหลายแหง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระดงของ

ชาวบานที่ทําประมงแถวๆนี้ลอยลําอยู อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูง

ใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลัง

ชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก

ปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ใน

ลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอด

อารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู สนามบินดานัง 

12.40 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เที่ยวบินที ่FD 637  

14.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความประทับใจ 

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

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้กอน

ทาํการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา *** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 



 

อตัราคาบรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ เดก็มี

เตยีง 

(เดก็อายตุ่าํ

กวา12ป) 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํ

กวา12ป) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร 

ไมรวมตัว๋ 

เครือ่งบนิ 

15 – 18 พฤศจกิายน 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599 

22 – 25 พฤศจกิายน 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599 

15 – 18 ธนัวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 20,999 20,999 20,999 4,000 14,999 

17 – 20 มกราคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599 

24 – 27 มกราคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599 

31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599 

21 – 24 กมุภาพนัธ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 7,999 

07 – 10 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 7,999 

14 – 17 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 7,999 

21 – 24 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 7,999 

28 – 31 มนีาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 7,999 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 3,900 บาท** 

คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ 

และหวัหนาทวัรทานละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอทาน  

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลกิ 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบรษิัทจะไม

คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ

บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทาน

เอง 

 



 
การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืมดัจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดชาํระคาตัว๋เครือ่งบนิเตม็ใบใหกบัสายการบนิเปนที่

เรยีบรอย ยกเวนคาภาษนี้าํมนัทีย่งัมไิดชาํระ คาทวัรสวนทีเ่หลอื กรณุาชาํระ 21 วนักอนการ

เดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ และ ไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวนัเดินทางอยางนอย 21 

วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร



 
การยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทาง

บริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท

อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน

ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการ

ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

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 ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี ้ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการ

นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงิน

มัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 

15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหาก

ทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการทีม่ีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่

ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา

นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรอื

เอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 



 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัท

จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน

ละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่

สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนํา

ขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํา

ขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

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

 

 


