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VIETNAM 

 

เวยีดนามกลาง สบาย...สบาย 

ดานงั ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์4วนั 3คนื  

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG  

GT-DAD PG01 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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  วนั โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้    เทีย่ง เย็น       โรงแรมทีพ่กั 

  

 

 

    

                
       

 3  

 

 

 

 

 

 
1. เท ีย่วชม ดานงั เมอืงแหง่ภูเขาหนิออ่นและชายหาดขาวสวย 

2. เท ีย่วชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ท ีม่โีบราณสถานอยูท่ ัว่เมอืง 
3. เท ีย่วชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและเงยีบสงบ 
4. ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ท ีย่าวทีส่ดุในโลก  
5. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ท ี ่ตลาดดองบา ตลาดในรม่แหง่เมอืงเวต้ ัง้อยู่รมิแมน่ า้หอม 
6. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิมาจากบรเิวณตน้น า้ท ีอุ่ดมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม 

7. พกัผอ่นกอ่นขึน้เคร ือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย์ 
8. FREE WIFI ON BUS 

  
กรงุเทพฯ-สนามบนิดานัง-เมือง เว-้พระราชวังเว-้

สสุานจักรพรรดไิคดงิห ์-เมือง เว ้
1 

 
 

JASMINE 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 

เมืองเว-้ลอ่งเรอืมังกรชมแม่น ้าหอม-วัด

เทยีนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน-สะพาน

ญีปุ่่ น-บา้นเลขที ่101-เมือง ฮอยอัน – 

ดานัง 

2 GALAVINA 3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 

  
ดานัง-น่ังกระเชา้ขึน้-ลง บานาฮลิล-์

Fantasy Park-สะพานแหง่ความรกั-

สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง 

4 
ดานัง-นมัสการเจา้แมก่วนอมิวัดหลนิอึง๋-

ชมววิภเูขาลงิ-สนามบนิดานัง- กรงุเทพฯ  

 
  GALAVINA 3* 

HOTEL หรอืเทีย่บเทา่ 
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เคร ือ่งแอรบ์สั A319 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารอาหารและน า้ดืม่

บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

  

 

 

 

 

  

 

 

08.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4  เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยให ้

                 การตอ้นรับ (ระหวา่งรอขึน้เคร ือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหาร  

                 และน า้ดืม่บรกิาร)                

11.00 น.   ออกเดนิทาง สูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG947 

                (บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่)   

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  

                 หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมือง  

  

Day 1  

   กรงุเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้สุสานจกัรพรรดไิคดงิห-์ 

   ลอ่งเรอืชมแมน่ า้หอม-เมอืงเว ้

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
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บา่ย : น าทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงั เป็นเมอืงใหญอั่นดับสีข่องเวียดนามซึง่เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและ

ความส าคัญ ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเว ้(โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)

ตัง้อยูใ่จกลางของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของ

กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวียนซึง่ไดป้กครองตอ่กันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสกบ็ุกเขา้โจมตี

เมืองเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้มายดึครองบังคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราช

สมบัต ิตอ่มาเมืองเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของเวียดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศ

ออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเว ้

ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วเพราะมแีหลง่ประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของ

สถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่มแีบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาตบินฝ่ัง

แม่น ้าหอมดว้ย โดยน าทา่นเดนิทาง ผา่นเสน้ทางหายเวนิ กอ่สรา้งโดยเอกชนจากญีปุ่่ นและรัฐบาลฝรัง่เศสเป็นผูล้งทนุดา้น

งบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผา่นภเูขา ทอ้งทุง่และชนบท และลอดอุโมงคท์ีข่ดุลอดใตภ้เูขาทีย่าวทีส่ดุ

ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชือ่มระหว่างเมืองดานังกบัเมืองเว(้Bamboo Shop , Cake Shop 

อสิระชอ้ปป้ิง ระหวา่งการเดนิทาง)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดับสงูและนักการทตู

ตา่งประเทศ สถานทีจั่ดงานฉลองส าคัญๆ ตกแตง่อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยน ้ามันคร่ังสแีดงและ

ลวดลายสทีอง มีต าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศ ์

เหวียนและ น าทา่นชม สุสานจกัรพรรดไิคดงิห ์ซึง่เป็นสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในบรรดาสสุานของ 13 องคพ์ระจักรพรรดใินราชวงศ์

เหวียนแหง่นครเว ้ชมภาพมังกรในมา่นเมฆและถา่ยรปูกับรปูปั้นตุก๊ตาหนิ ทหารมา้ ลักษณะคลา้ยสสุานจิน๋ซฮีอ่งเต ้ น าทา่น 

ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอุ่ดมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ ระหวา่งทางจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้นชาวน ้า

ใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ทา่นจะไดค้วามเพลดิเพลนิไปกบัดนตรพีื้นบา้นบนเรอื (ใชเ้วลา

ลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี  

 

 

 

พกัที ่ JASMINE  HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน เว ้

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

Day 2   

เมอืงเว-้วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น บา้นเลขที ่101 

– ฮอยอนั – ดานงั 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
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 น าทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมีเจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้หมายถงึชาติ

ภพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้ มีรปูปั้นเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่น้ี ภายใน

เจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิม่เอบิกับพระพุทธอีกสามองค์อยู่ในตู ้

กระจก และน าทา่น เพลดิเพลนิกับการซือ้ของที ่ตลาดดองบา ตลาดในรม่แหง่

เมืองเวตั้ง้อยูต่ดิรมิแม่น ้าหอม มี 2 ชัน้ ขายทัง้สนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ และของใช ้

ประจ าวัน ซึง่จะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซือ้ของกันอยา่งคับค่ัง 

 

 

 

 

 

 ระหว่างทางน าทา่นแวะชม หมู่บา้นหนิอ่อน (Marble Village) กอ่ตัง้ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่ 18 และมีชือ่เสยีงดา้นประตมิากรรม

หนิอ่อน เป็นที่รูจั้กกันท่ัวประเทศส าหรับการออกแบบหนิอ่อนที่ซับซอ้น ช่างฝีมือไดใ้ชห้นิจากเทือกเขา Marble เพื่อผลติ

เครือ่งมือศลิปะและเฟอรน์เิจอรม์านานหลายศตวรรษ 

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ตัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น ้าทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่

ทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากในชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ตอ่มา

เมื่อฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตืน้เขนิ เมืองทา่จงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มืองดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบัน

สงบเงียบ มีสภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ีประตแูกะสลักและหอ้งโปรง่ๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได ้

รเิร ิม่ให ้ทนุท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่  

                 น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรปูทรงโคง้ มีหลังคามุงกระเบื้องสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรง

กลางสะพานมีเจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กับชาวจีน ชม จ่ัวฟกุเกีย๋น บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมื่อ

พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่

เดยีวกัน น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสาย

หนึ่ง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของ

ฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลัง

เป็นที่เก็บสินคา้ ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียง

เชือ่มตอ่สว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาทรงกระดองปู  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
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                 จากน ัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมืองก็จะรูส้กึว่า

เมืองน้ีมีเสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจีนและญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี 

ผสมผสานกันอยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    

 

 

                น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงดานงั(โดยใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาท)ี 

พกัที ่ GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านน่ังกระเชา้สู่ บานาฮลิล ์(โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาที )ดื่มด ่าไปกับววิ

ทวิทัศน์ของเมืองบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า

รางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีสุ่ดในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิ

เนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถงึ

สถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และไดช้ื่นชมกับสุดยอดวิว

ทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานที่

พักผ่อนหยอ่นใจ ตัง้อยูท่างตะวันตก ของดานัง ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวียดนามได ้

โฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแหง่เมืองดานัง ถกูคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่

ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จึงไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นทีพั่กผ่อน 

เน่ืองจากทีน่ี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ 

 

 

ดานงั – น ัง่กระเชา้ขึน้และลง ยานาฮลิล-์ Fantasy Park – สะพานแหง่ความรกั-                  

ตลาดฮาน-ดานงั 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์(อาหารแบบบุฟเฟ่ต)์ 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ท ี ่เมอืงฮอยอนั 
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จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมต่างๆอาท  ิฯลฯ  (ค่ารถไฟชมสวน

ดอกไม ้150 บาท พพิธิภณัฑข์ ีผ้ ึง้) ซึง่มีเครื่องเลน่หลากหลายรปูแบบ เช่น ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับ

บา้นผีสงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก ไดเ้วลาน าทา่นน ัง่กระเชา้กลบั

สูด่านงั 

จากนั้นน าท่านชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เทีย่ว

แหง่ใหม่ สะพานทีม่ีทีม่ีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน 

ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื่อมตอ่สองฟากฝ่ังของ

แม่น ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลอง

ครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมืองดานัง ซึง่สะพานมังกรแหง่น้ีเป็น 

Landmark แหง่ใหม่ของเมืองดานัง ซึง่มีรปูปั้นทีม่ีหัวเป็นมังกรและหาง

เป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์(วันเสาร-์อาทติย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) น าท่านเดนิทางสู ่

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยูร่มิแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหนา้ตลาดมีประตมิากรรมรมิแม่น ้า

เป็นรปูปั้นหญงิสวยงาม มีทัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

 

พกัที ่   GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

พกัที ่ GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่

ยนืโดดเดน่สงูทีส่ดุในเวียดนาม ซึง่มีท าเลทีตั่ง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยู่

บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพร 

ใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มีความหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ใน

ลานวัดมีพระอรหันต ์18 องค ์

เป็นหนิอ่อนแกะสลักทีม่ีเอกลักษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษย์ซึง่แฝงไวด้ว้ย

คตธิรรมอยา่งลกึซึง้  

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

 
ดานงั – นมสัการเจา้แมก่วมอมิวดัหลนิอ ึง๋ – ชมววิภูเขาลงิ-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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ไดเ้วลาอันสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  

เพื่อเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

13.40 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG948 

                   (บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่) 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่

กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

เวยีดนามกลาง สบาย...สบาย...4วนั 3คนื PG 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

09-12 มนีาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

14-17 มนีาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

16-19 มนีาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

21-24 มนีาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

23-26 มนีาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

28-31 มนีาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

30 มนีาคม-02 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

06-09เมษายน 2561 14,991 14,991 14,991 3,500 

04-07 เมษายน 2561 13,991 13,991 13,991 3,500 
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12-15 เมษายน 2561 18,991 18,991 18,991 3,500 

18-21 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

20-23 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

25-28 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

27-30 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

29 เมษายน- 02 พฤษภาคม 61 13,991 13,991 13,991 3,500 

04-07 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

11-14 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

18-21 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

25-28 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

01-04 มถิุนายน 2561  12,991 12,991 12,991 3,500 

08-11 มถิุนายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

15-18 มถิุนายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

22-25 มถิุนายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

29 มถิุนายน-02 กรกฎาคม2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

06-09 กรกฎาคม2561  12,991 12,991 12,991 3,500 

13-16 กรกฎาคม2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

     

20-23 กรกฎาคม2561      12,991 12,991 12,991 3,500 

27-30 กรกฎาคม2561      14,991 14,991 14,991 3,500 

03-06 สงิหาคม 2561      12,991 12,991 12,991 3,500 

10-13 สงิหาคม 2561      15,991 15,991 15,991 3,500 

17-20 สงิหาคม 2561      12,991 12,991 12,991 3,500 

24-27 สงิหาคม 2561      12,991 12,991 12,991 3,500 

31 สงิหาคม-03 กนัยายน 2561      12,991 12,991 12,991 3,500 
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07-10 กนัยายน 2561      12,991 12,991 12,991 3,500 

14-17 กนัยายน 2561      12,991 12,991 12,991 3,500 

21-24 กนัยายน 2561      12,991 12,991 12,991 3,500 

28 กนัยายน-01 ตุลาคม 2561      12,991 12,991 12,991 3,500 

*** ทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาเด็กทารก อายไุมเ่กนิ2 ปี (INFANT)  3,999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ทา่นละ 3,000.-  

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวม 200 /วนั/คน*** 

***รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 800 บาท / คน *** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

 

** แจกน า้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัท ีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง บรษัิทฯไม่สามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีข ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสัิยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  
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6. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะ

ไม่ขอรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพียงล าพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ 

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวันจ านวนคนและมีคา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกันอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รกัษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 

ประกนัเสรมิส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบี้ยประกันเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บุหรี,่ เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่าก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมีคา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7 %  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิ

มดัจ าแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วีซา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วีซา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวีซา่ไม่ต า่กว่า 7 วันท าการ)  

การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ก าหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10 ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าต๋ัวเครื่องบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
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7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วีซา่,คา่วีซา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที่

เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏเิสธวีซา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ     ออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีรา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก

แบบ 3 ทา่นจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุ

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวีซา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ที่เกี่ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธิ

พิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มีความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหต ุตามเงื่อนไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบียบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื้นทีม่ีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดัิงกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส า 


