
  

VIETNAM 

เวยีดนามกลาง สบาย...สบาย 

ดานงั ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์4วนั 3คนื  
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยP์G 

 
1. เทยีวชม ดานงั เมอืงแหง่ภเูขาหนิออ่นและชายหาดขาวสวย 
2. เทยีวชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ทมีโีบราณสถานอยูท่วัเมอืง 
3. เทยีวชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทสีวยงามและเงยีบสงบ 
4. ขนึสูย่อดเขา บานาฮลิล ์นงักระเชา้ทยีาวทสีดุในโลก  
5. ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงหลากหลายชนดิ ท ีตลาดดองบา ตลาดในรม่แหง่เมอืงเวต้งัอยูร่มิแมน่าํหอม 
6. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ําหอม แหลง่กาํเนดิมาจากบรเิวณตน้นําทอีดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทสีง่กลนิหอม 
7. พกัผอ่นกอ่นขนึเครอืง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์
8. FREE WIFI ON BUS 

GT-DAD PG01 



 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง
  

 

 

    

     

     

 3  

 

 

 

 

 

 

 

เครอืงแอรบ์สัA319 
ทนีงัแบบ3-3 

 

 

 

 

RGN-FD006 

รายละเอยีดการเดนิท

กรุงเทพฯ-สนามบนิดานัง-เมอืง เว-้พระราชวงัเว ้
สสุานจักรพรรดไิคดงิห ์-เมอืง เว ้

1 

เมอืงเว-้ลอ่งเรอืมังกรชมแมนํ่าหอม-วดั
เทยีนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน-สะพาน
ญปีุ่ น-บา้นเลขท ี101-เมอืง ฮอยอัน 
ดานัง 

2 

ดานัง-นังกระเชา้ขนึ-ลง บานาฮลิล-์
Fantasy Park-สะพานแหง่ความรัก-
สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง 

4 
ดานัง-นมัสการเจา้แม่กวนอมิวัดหลนิองึ
ชมววิภเูขาลงิ-สนามบนิดานัง- กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เทยีง เย็น 

    
  

บรกิารอาหารและนําดมื
บนเครอืง 

ทงัขาไป-ขากลบั 

นําหนกัสมัภาระ
ขาไป -

  

 

  

รายละเอยีดการเดนิท

พระราชวงัเว-้

  

วดั
สะพาน

เมอืง ฮอยอัน – 

  

นมัสการเจา้แม่กวนอมิวัดหลนิองึ-
กรุงเทพฯ  

 

 โรงแรมทพีกั 

นําหนกัสมัภาระ 
- ขากลบั 20 กก. 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

JASMINE 3* HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

GALAVINA 3* 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 GALAVINA 3* HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 



 

  

 

 

08.30 น. พรอ้มกันณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทคีอยให ้

 การตอ้นรับ(ระหวา่งรอขนึเครอืง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหาร  

  และนําดมืบรกิาร)  

11.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG947 

  (บนเครอืงมบีรกิารอาหาร และเครอืงดมื) 

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั) 

  หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

บา่ย:  นําทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงัเป็นเมอืงใหญอ่นัดบัสขีองเวยีดนามซงึเตบิโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญตงัอยู่

 ระหว่างชายฝังทะเลและทรีาบสงูตอนกลาง นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเว(้โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ตังอยู่ใจกลางของ

 ประเทศ อยูห่า่งจากชายฝังทะเล 12 กโิลเมตรเป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีนซงึไดป้กครองตอ่กันมาเพยีง 33 ปีฝรังเศส

 ก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญปีุ่ นก็เขา้มายดึครองบังคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบัตติอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็น

 สว่นหนงึของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 สว่นและไดเ้สอืมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืง

 เวด้งึดดูนักทอ่งเทยีวเพราะมแีหลง่ประวัตศิาสตรว์ัฒนธรรม เสน่หท์ไีรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทลํีาคา่มแีบบฉบับของตนเอง

 และยังมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝังแมนํ่าหอมดว้ย โดยนําทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางหายเวนิกอ่สรา้งโดยเอกชนจากญปีุ่ นและ

 รัฐบาลฝรังเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทเีลยีบชายฝังทะเล ผ่านภูเขา ทอ้งทุง่และชนบทและลอดอโุมงค์

 ทขีุดลอดใตภู้เขาทยีาวทสีุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มีความยาว 6.28 กม. เพือเชอืมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว ้

 (Bamboo Shop , Cake Shop อสิระชอ้ปปิง ระหวา่งการเดนิทาง) 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเวท้สีรา้งขนึในสมัยพระเจา้ยาลองใชเ้ป็นทรัีบรอง

เชอืพระวงศร์ะดับสงูและนักการทตูตา่งประเทศสถานทจัีดงานฉลองสําคญัๆ ตกแตง่

อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแตง่ดว้ยนํามันครังสแีดงและลวดลายสี

ทอง มตํีาหนักหลายหลงั อทุยาน วดัศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศ ์

เหวยีนและนําทา่นชม สสุานจกัรพรรดไิคดงิห ์ซงึเป็นสสุานทใีหญท่สีดุในบรรดา

สสุานของ 13 องคพ์ระจักรพรรดใินราชวงศเ์หวยีนแหง่นครเว ้ชมภาพมังกรในมา่น

เมฆและถา่ยรูปกบัรูปปันตุก๊ตาหนิ ทหารมา้ ลักษณะคลา้ยสสุานจนิซฮีอ่งเต ้นําทา่น 

ลอ่งเรอืมงักร ชมแมนํ่าหอมแหลง่กําเนดิมาจากบรเิวณตน้นําทอีดุมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทสีง่กลนิหอมเป็นแมนํ่าสายสนัๆ ระหวา่งทางจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้นชาวนํา

ใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ทา่นจะไดค้วามเพลดิเพลนิไปกับดนตรพีนืบา้นบนเรอื (ใชเ้วลา

ลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

 

 

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

 

Day 1  

กรงุเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้สสุานจกัรพรรดไิคดงิห-์ 

ลอ่งเรอืชมแมน่าํหอม-เมอืงเว ้

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

วนัแรกของการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นสู ่วดัเทยีนมูภ่ายในมเีจดยีท์รงแปดเหลยีม 7 ชนั แตล่ะชนัหมายถงึชาติ

ภพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้มรีูปปันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนีภายใน

เจดยี์มพีระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อมิเอบิกับพระพุทธอกีสามองคอ์ยู่ในตู ้

กระจกและนําท่าน เพลดิเพลนิกับการซอืของท ีตลาดดองบาตลาดในร่มแห่ง

เมอืงเวต้ังอยู่ตดิรมิแม่นําหอม ม ี2 ชนัขายทังสนิคา้ของทรีะลกึต่างๆ และของใช ้

ประจําวนัซงึจะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจา่ยซอืของกนัอยา่งคบัคงั 

 

 

 

 

 

 ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม หมู่บา้นหนิออ่น (Marble Village)กอ่ตังขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี18 และมชีอืเสยีงดา้นประตมิากรรม

หนิอ่อนเป็นทรีูจั้กกันทัวประเทศสําหรับการออกแบบหนิอ่อนทซีับซอ้น ชา่งฝีมือไดใ้ชห้นิจากเทอืกเขา Marble เพือผลติ

เครอืงมอืศลิปะและเฟอรน์เิจอรม์านานหลายศตวรรษ 

 จากนันเดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั(โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ซงึตงัอยู่บนฝังแม่นําทโูบน ใกลช้ายฝังทะเลและเป็นทา่เรอืเกา่ที

เจรญิรุ่งเรอืงมากในชอืไฟโฟฮอยอันเป็นศนูยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกับตะวันตกตอ่มาเมอื

ฮอยอันไดร้ับความเสยีหายจากการสูร้บและแม่นําตนืเขนิเมอืงท่าจงึไปสรา้งขนึทเีมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบ

เงยีบมสีภาพบา้นเรอืนทสีวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆจนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิรมิให ้

ทนุทําโครงการบรูณะเพอืปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทลํีาคา่ 

 นําท่านเดนิทางสูส่ะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็นรูปทรงโคง้มหีลังคามุงกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนืตรง

กลางสะพานมเีจดยีท์รงสเีหลยีมจัตรัุส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาวจนีชม จัวฟุกเกยีน บา้นประจําตระกูลทสีรา้งขนึเมอื

พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝูเป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟุกเกยีนทมีีแซ่

เดยีวกัน นําทา่นเดนิทางสูบ่า้นเลขท ี101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสาย

หนึงหลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึง เป็นสถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของ

ฮอยอันสรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิดา้นหลังเป็น

ทเีก็บสนิคา้ ภายในเป็นทอียู่อาศัย มลีานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้าและมีเฉลยีงเชอืมต่อ

สว่นทพัีกอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองป ู

Day 2  

เมอืงเว-้วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ฮอยอนั – สะพานญปีุ่ น บา้นเลขท ี101 

– ฮอยอนั – ดานงั 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 



 จากนนัอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึรา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยู่ในบา้นโบราณยงิเดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึว่า

เมอืงนีมเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะรวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี

ผสมผสานกนัอยา่งน่าตนืตาทงับา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    

 

 

 นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงดานงั(โดยใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาท)ี 

  พกัท ี GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านนังกระเชา้สู่บานาฮลิล(์โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาที )ดืมดําไปกับวิว

ทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตรกระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า

รางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลกไดรั้บการบันทกึจากกนิ

เนสบุ๊คเมอืวันท ี9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึ

สถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์และไดช้นืชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์

ในแบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิลเ์ป็นรีสอร์ทและสถานทพัีกผ่อน

หย่อนใจ ตังอยู่ทางตะวันตกของดานังซงึการทอ่งเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่า

บานาฮลิลค์อื ดาลัดแหง่เมอืงดานังถกูคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมอืสมัยทฝีรังเศสเป็น

เจา้อาณานคิมจงึไดม้กีารสรา้งถนนขนึไปบนภูเขา สรา้งทพัีก สงิอํานวยความสะดวกต่างๆเพอืใชเ้ป็นทพัีกผ่อน เนอืงจากทนีีมี

อากาศหนาวเย็นตลอดทงัปีอณุหภมูเิฉลยีทงัปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นัน 

 

 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานไีมร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทฯิลฯ  (คา่รถไฟชมสวน

ดอกไม ้150 บาทพพิธิภณัฑข์ผีงึ)ซงึมเีครอืงเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้น

ผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะหรือจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก ไดเ้วลานําทา่นนงักระเชา้กลบัสู่

ดานงั 

จากนันนําท่านชม สะพานมงักร (Dragon Brigde)อกีหนึงทเีทยีว

แห่งใหม่สะพานทมีทีมีคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน 

ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชอืมตอ่สองฟากฝังของ

แมนํ่าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมอื 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนืองในโอกาสฉลอง

ครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานังซงึสะพานมังกรแห่งนีเป็น 

ดานงั – นงักระเชา้ขนึและลง ยานาฮลิล-์ Fantasy Park – สะพานแหง่ความรกั-                  

ตลาดฮาน-ดานงั 

วนัทสีามของการเดนิทาง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ต)์ 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ท ีเมอืงฮอยอนั 



Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานังซงึมรีูปปันทมีหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นนํา คลา้ยๆสงิคโปร ์(วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 

ทุม่ มังกรจะพ่นนํา และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท)ีนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตงัอยู่รมิแม่นําฮานไม่

ไกลจากสะพานขา้มแมนํ่า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแมนํ่าเป็นรูปปันหญงิสวยงามมทีงัของสดและของทรีะลกึใหเ้ลอืกซอื 

 

พกัท ี GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

 พกัท ี GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

 

 

 

 

 

 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิองึนมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่

ยนืโดดเดน่สงูทสีดุในเวยีดนามซงึมทํีาเลทตีงัด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภูเขาตงัอยู่

บนฐานดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพร 

ใหช้ว่ยปกปักรักษาหลนิองึมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุตใน

ลานวดัมพีระอรหันต ์18 องค ์

เป็นหนิออ่นแกะสลักทมีเีอกลักษณ์ทา่ทางทถี่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนุษยซ์งึแฝงไวด้ว้ย

คตธิรรมอยา่งลกึซงึ 

ไดเ้วลาอันสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport (สนามบนิ

เมอืง ดานงั) 

เพอืเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

13.40น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยเ์ทยีวบนิท ีPG948 

  (บนเครอืงมบีรกิารอาหาร และเครอืงดมื) 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทอีายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่าํ
กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตาํ 6 หนา้ 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

วนัทสีขีองการเดนิทาง 
ดานงั – นมสัการเจา้แมก่วมอมิวดัหลนิองึ – ชมววิภเูขาลงิ-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



เวยีดนามกลาง สบาย...สบาย...4วนั 3คนื PG 
กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

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 

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 มถินุายน 2561  12,991 12,991 12,991 3,500 

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

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

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

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

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

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



     

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

27-30กรกฎาคม2561      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 

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 ตลุาคม 2561      12,991 12,991 12,991 3,500 

*** ทวัรน์ไีมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาเด็กทารก อายไุมเ่กนิ2 ปี(INFANT) 3,999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่นนั) 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ หกัออก ทา่นละ 3,000.-  

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ รวม 200 /วนั/คน*** 
***รวมตลอดทงัการเดนิทาง 800 บาท / คน *** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

 
** แจกนําดมื 1 ขวด เฉพาะวนัทเีดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธทิจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 



4. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทยีวเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัเครอืงบนิชนันักทอ่งเทยีว ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายททีางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขับรถทชีํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรอืงสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ(มนิบิาร,์ นําดมื, บหุร,ี เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 



3. คา่หอ้งพักเดยีวตามอัตรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

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

10. คา่ภาษมีูลคา่เพมิ 7 %  
 

เงอืนไขการสํารองทนีงั 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท (ทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิ

มดัจําแลว้เทา่นนั) หากตอ้งยนืวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยนืวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมตํ่ากวา่ 7 วนัทําการ)  

การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

กําหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพัีกและตัวเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทไีม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซี่าให ้เมอืผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มัดจําทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทไีม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตัวเครืองบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณีทไีมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่บรกิารยนืวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที

เกดิขนึจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนืองจากผูเ้ดนิทางท่านอนืในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 



ขอ้มูลการเดนิทาง 

เรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลอืนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทสีายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ     ออกตัว

เครอืงบนิไปแลว้ (กรณีตวั REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครืองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัวเครืองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิ   กําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง  

5. Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

เรอืงโรงแรมทพีกั 

 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธใิน

การปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพัีก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที
ท่องเทยีวพรอ้มทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทังนีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพัีก ยานพาหนะ,  อันเนืองจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ทเีกยีวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซงึอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทยีวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรัีบประกันในกรณีทผีูร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทงันีการขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี
เกยีรต ิซงึร่วมเดนิทางเป็นสาํ 


