
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ DAD02 GRAND CENTRAL SEP17 4D3N-PG-W12 

 
 
 

 

 

สมัผสัมนตเ์สน่หแ์ห่งเวียดนามกลาง เท่ียวครบ 3 เมืองหลกั เว-้ดานงั-ฮอยอนั

ล่องเรอืแม่น ้าหอม แม่น ้าสายหลกัของเมืองเว ้พรอ้มชมการแสดงดนตรีพ้ืนเมือง           

เท่ียวเมืองดานงั นัง่กระเชา้ข้ึนภูเขาบาน่าฮิลล ์พรอ้มทานบุฟเฟ่ตบ์นเขา 

ชมเมืองฮอยอนั เมืองโบราณท่ีมีเสน่หจ์นไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

บริการอาหารครบทุกม้ือ รถบสัปรบัอากาศพรอ้มฟรี WIFI บนรถบสั 

พิเศษ !!! ของสมนาคณุ 1 ชุด (ถุงผา้รกัษโ์ลก/พดั/หมวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางเดือน เมษายน – กนัยายน 2560 
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ราคาเริ่มตน้เพียง 13,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 

เดินทางโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS 

 

 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ดานงั – เมืองเว ้– พระราชวงัเว ้- ตลาดดองบา - ล่องเรอืมงักรชมแม่น ้าหอม 

08.00น พรอ้มกันที่สนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์เจา้หนา้ท่ีของ

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน ทุกท่านสามารถไปใชบ้ริการ 

LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดบ้ริเวณชั้น 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ 

ก่อนเวลา BOADING TIME 

11.00น เหินฟ้าสู่เมือง ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG 947  

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

12.35น เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั้นตอน

ศุลกากรแลว้ น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเว ้ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยูห่่างจากชายฝั่ง

ทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หวียน ซ่ึงไดป้กครองต่อกนัมาเพียง 33 ปี ฝรัง่เศส

ก็บุกเขา้โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่นก็เขา้มายึดครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบติั 

ต่อมาเมืองเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของเวียดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้ส่ือม

สลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดินหเ์ยียม เมืองเวดึ้งดูดนักท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรม เสน่หท่ี์ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล ้าค่ามีแบบฉบบัของตนเอง และยงัมีความงามตาม

ธรรมชาติบนฝั่งแม่น ้าหอมดว้ย  โดยน าท่านเดินทาง ผ่านเสน้ทางหายเวิน ก่อสรา้งโดยเอกชนจาก

ญ่ีปุ่นและรฐับาลฝรัง่เศสเป็นผูล้งทุนดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ท่ีเลียบชายฝัง่ทะเล ผ่านภูเขา 

ทอ้งทุ่งและชนบท และลอดอุโมงคท่ี์ขุดลอดใตภู้เขาท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีความยาว 

6.28 กม. เพ่ือเชื่อมระหวา่งเมืองดานังกบัเมืองเว ้ 
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 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว ้ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นท่ีรบัรองเชื้ อพระวงศร์ะดบัสูง

และนักการทูตต่างประเทศ สถานท่ีจดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอยา่งวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน 

ผนังตกแต่งดว้ยน ้ ามันครัง่สีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจา้ของ

จกัรพรรดิราชวงศเ์หวียน 

จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกับการซ้ือของท่ี ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเวต้ั้งอยู่ติดริมแม่

น ้าหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ และของใชป้ระจ าวนั ซ่ึงจะเห็นชาวเวียดนามมา

จบัจา่ยซ้ือของกนัอยา่งคบัคัง่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงดนตรพ้ืีนเมือง 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารค า่น าท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบริเวณตน้น ้า

ท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีส่งกล่ินหอม เป็นแม่น ้าสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดช้มการแสดงดนตรีพ้ืนบา้น 

และนักรอ้งชาวเวียดนามท่ีจะมาขบักล่อมบทเพลงใหท่้านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 

45-60 นาที)  

พกัที่   NEW STAR HUE HOTEL / THANH LICH HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง วดัเทียนมู่ – สุสานจกัรพรรดิไคดิงห ์ – หมู่บา้นแกะสลกั - ฮอยอนั – สะพานญี่ปุ่น - 

บา้นเลขที่ 101 – ดานัง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปดเหล่ียม 7 ชั้น แต่ละ

ชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องค์

คอยปกป้องเจดียแ์ห่งน้ี ภายในเจดียมี์พระสงักจัจายน์ปิดทองพระ

พกัตรอ่ิ์มเอิบกบัพระพุทธอีกสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 
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จากน้ันน าท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้กับสถาปัตยกรรมตะวนัตก ดว้ย

ทรงเป็นจกัรพรรดิในราชวงศเ์หวียนพระองคเ์ดียวท่ีไดเ้ดินทาง

ไปประเทศฝรัง่เศส สุสานแห่งน้ีสรา้งดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก

อยา่งดี โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 11 ปี พระเจา้ไคดิงหเ์ป็น

พระบิดาบุญธรรมของพระเจา้เบ๋าได่ ทรงครองราชยอ์ยู่ 9 ปี 

ในยุคท่ีฝรัง่เศสเขา้มาปกครอง  ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงามดว้ยการใชก้ระเบ้ืองสีปูพ้ืน

จิตรกรรมฝาผนังภาพมงักรในม่านเมฆขนาดใหญ่ท่ีวาดโดยใชศิ้ลปินท่ีเขียนภาพดว้ยเทา้ ประดบั

อยู่บนเพดานกลางหอ้งโถง ส่วนทางซา้ยและขวาเป็นภาพเฟรสโกอันเต็มไปดว้ยสีสันท่ีตกแต่ง

ดว้ยการฝังกระจกสีและกระเบ้ืองนับพนัช้ิน แสดงถึงเร่ืองราวมากมายของสตัว ์ตน้ไม ้และดอกไม ้

ตลอดจนรูปป้ันส าริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจา้ไคดิงห ์ซ่ึงสรา้งท่ีฝรัง่เสศในปี พ.ศ. 2465 

ตั้งอยูบ่นยกพ้ืนดา้นบนของสุสาน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้ าทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล  และเป็นท่าเรือเก่าท่ี

เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่าง

ตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอนัไดร้บัความเสียหายจากการสูร้บและแม่น ้าต้ืนเขิน เมือง

ท่าจึงไปสรา้งขึ้ นท่ีเมืองดานังแทน ท าใหฮ้อยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ีสวยงาม 

สรา้งดว้ยไมมี้ประตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรฐับาลโปแลนดไ์ดริ้เร่ิมให้   

ทุนท าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณท์างประวติัศาสตรข์องสถาปัตยกรรม

ท่ีล ้าค่า ระหว่างทางน าท่านชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยูใ่นตวัเมือง

ดานังท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ืองงานฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถ

บันทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลักเหล่าน้ีเพ่ือเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซ้ือกลับไปเป็นของ

ประดบัในบา้น  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองโบราณฮอยอนั น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่น 

เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รง
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ส่ีเหล่ียมจตุัรสั ซ่ึงสรา้งเชื่อมเขตชาวญ่ีปุ่น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟุกเก๋ียน บา้นประจ าตระกูลท่ีสรา้ง

ขึ้ นเม่ือพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเก้ียนท่ีมีแซ่เดียวกนั 

น าท่านเดินทางสู่ บา้นเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบา้นติดถนนสายหน่ึง หลังบา้นไป

จรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชั้น 

ดว้ยความประณีต ดา้นหน้าจะท าเป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนท่ีพกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรง

กระดองปู จากน้ันอิสระใหท่้านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตั้งอยู่ใน

บา้นโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึ้กว่าเมืองน้ีมีเสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวม

ไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืน

ตาทั้งบา้นเรือน   วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้

ต่างๆ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารค า่น าท่านเดินทางสู่ เมือง ดานงั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยา่ง

รวดเร็วทั้งขนาดและความส าคญัซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งชายฝัง่ทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม 

พกัที่  GALAVINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม บานาฮิล(นัง่กระเชา้ไฟข้ึน-ลง) - Fantasy Park – ตลาดฮานดานงั - สะพานแห่งความรกั 

สะพานมงักร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านนั่งกระเชา้สู่ บานาฮิลล  ์ด่ืมด า่ไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 

กระเชา้บานา-ฮิลล์เป็นกระเชา้

ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอด

เป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก 

ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊

คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 

(ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้ นไปถึงสถานีเฟรนชฮิ์ลลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮิลลรี์สอรท์ และ

ไดช้ื่นชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล ์เป็นรีสอรท์และ

สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู ่ทางตะวนัตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้

โฆษณาว่าบานาฮิลลคื์อ ดาลดัแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรัง่เศสเม่ือสมยัท่ีฝรัง่เศสเป็น

เจา้อาณานิคม จึงไดม้ีการสรา้งถนนขึ้ นไปบนภูเขา สรา้งท่ีพกั สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

เพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี ประมาณ 

17 องศาเซลเซียสเท่าน้ัน  

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบาน่าฮิลล ์(อาหารแบบบุฟเฟ่ต)์ 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้

ทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมสส์นุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือ

จะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของสวนสนุก ไดเ้วลาน าท่านนัง่กระเชา้กลบัสู่ดานัง  

สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่กระเชา้ลงสู่ดา้นล่าง และเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง 

ตั้งอยูริ่มแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริมแม่น ้าเป็นรูป

ป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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หลงัอาหารค า่น้ันน าท่านชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแหง่ใหม่ สะพานท่ีมี

ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้น

ดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดใหบ้ริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาส

ฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมงักรแหง่น้ีเป็น Landmark แหง่ใหม่

ของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น ้า คลา้ยๆสิงคโปร ์ 

(วันเสาร-์อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน า้ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) 

พกัที่   GALAVINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ หาดหมีเคว – วดัหลินอึ๋ง - สนามบินดานงั – กรุงเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็นหาดท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในเมืองดานัง เน่ืองจากมีหาดทรายขาว

ทอดยาวและน ้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดน้ีไดร้บัความสนใจไปทัว่โลกในช่วงสงครามเวียดนาม 

เม่ือทหารอเมริกนัใชเ้ป็นพ้ืนท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ และเรียก

หาดน้ีว่าหาดไชน่า หลงัจากสงครามส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็

เป็นท่ีนิยมในหมู่คนทอ้งถ่ินและนักท่องเท่ียว และมีรีสอร์

ตหรู ผุดขึ้ นหลายแห่ง  ซ่ึง ริมหาดก็จะมีเรือกระด้งของ

ชาวบา้นท่ีท าประมงแถวๆน้ีลอยล าอยู่ อิสระใหท่้านได้

ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ ้าแม่กวนอิม

หลินอ๋ึงแกะสลักดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดใน

เวียดนาม ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงั

ชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไป

กราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บน

ชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ี

ถ่ายทอดอารมณทุ์กอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอยา่งลึกซ้ึง 
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จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮาน ไม่ไกลจาก

สะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสด

ของแหง้ พวกปลาหมึกแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของท่ีระลึก เส้ือผา้ต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็น

ของฝาก สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดานงั 

 

13.35น เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG 948  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

15.15น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนท าการ ออก ตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า12ปี) 

พกั

เดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

06 – 09 เมษายน 2560 16,900 16,900 16,900 4,000 9,900 

20 – 23 เมษายน 2560 14,900 14,900 14,900 3,500 8,900 

28 เม.ย. – 01 พ.ค.2560 16,900 16,900 16,900 4,000 9,900 

04 – 07 พฤษภาคม 2560 16,900 16,900 16,900 4,000 9,900 

11 – 14 พฤษภาคม 2560 16,900 16,900 16,900 4,000 9,900 

18 – 21 พฤษภาคม 2560  13,900 13,900 13,900 3,500 8,900 

25 – 28 พฤษภาคม 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 8,900 

08 – 11 มิถุนายน 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 8,900 

22 – 25 มิถุนายน 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 8,900 
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06 – 09 กรกฎาคม 2560 16,900 16,900 16,900 4,000 9,900 

20 – 23 กรกฎาคม 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 8,900 

03 – 06 สงิหาคม 2560 13,900 13,900 13,900 4,000 9,900 

10 – 13 สงิหาคม 2560 16,900 16,900 16,900 4,000 9,900 

24 – 27 สงิหาคม 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 8,900 

14 – 17 กนัยายน 2560 13,900 13,900 13,900 3,500 8,900 

28 ก.ย. – 01 ต.ค.2560 13,900 13,900 13,900 3,500 8,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน*** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดั

จ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์ DAD02 GRAND CENTRAL SEP17 4D3N-PG-W12 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท า
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เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐาน

การช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไข

การคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

 

 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวี

ซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทาง

ได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  
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4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าข้ึนเคร่ือง

ไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทาง โหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี ใหน้ าติดตวัขึ้ นเคร่ืองเท่าน้ัน !! 

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

 

 

 

 

 


