
  

VIETNAM 

เวยีดนามกลาง สบาย...สบาย 

ดานงั ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์4วนั 3คนื  
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยP์G 

 
1. เที&ยวชม ดานงั เมอืงแหง่ภเูขาหนิออ่นและชายหาดขาวสวย 
2. เที&ยวชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ที&มโีบราณสถานอยูท่ ั&วเมอืง 
3. เที&ยวชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกที&สวยงามและเงยีบสงบ 
4. ข ึ2นสูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ั&งกระเชา้ที&ยาวที&สดุในโลก  
5. ชอ้ปปิ2 งสนิคา้พื2นเมอืงหลากหลายชนดิ ที& ตลาดดองบา ตลาดในรม่แหง่เมอืงเวต้ ั2งอยูร่มิแมน่ํ 2าหอม 
6. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ํ 2าหอม แหลง่กาํเนดิมาจากบรเิวณตน้นํ 2าที&อดุมไปดว้ยดอกไมป่้าที&สง่กล ิ&นหอม 
7. พกัผอ่นกอ่นขึ2นเครื&อง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์
8. FREE WIFI ON BUS 

GT-DAD PG01 



 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง
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เครื&องแอรบ์สัA319 
ที&น ั&งแบบ3-3 

 

 

 

 

RGN-FD006 

รายละเอยีดการเดนิท

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

1 

เมอืงเว-้ลอ่งเรอืมังกรชมแมนํ่-าหอม-วดั
เทยีนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอนั-สะพาน
ญี3ปุ่ น-บา้นเลขที3 101-เมอืง ฮอยอนั 
ดานัง 

2 

ดานัง-นั3งกระเชา้ขึ-น-ลง บานาฮลิล-์
Fantasy Park-สะพานแหง่ความรัก-
สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง 

4 
ดานัง-นมัสการเจา้แม่กวนอมิวัดหลนิอึAง
ชมววิภเูขาลงิ-สนามบนิดานัง- กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้ เที&ยง เย็น 

  ��� 

 

บรกิารอาหารและนํ 2าดื&ม
บนเครื&อง 

ท ั2งขาไป-ขากลบั 

นํ 2าหนกัสมัภาระ
ขาไป -

  

 

  

รายละเอยีดการเดนิท

พระราชวงัเว-้

 
� 

วดั
สะพาน

เมอืง ฮอยอนั – 

� � 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิวัดหลนิอึAง-
กรุงเทพฯ � 

� 

 โรงแรมที&พกั 

นํ 2าหนกัสมัภาระ 
- ขากลบั 20 กก. 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

JASMINE 3* HOTEL 
หรอืเที&ยบเทา่ 

GALAVINA 3* 
HOTEL หรอืเที&ยบเทา่ 

 
GALAVINA 3* HOTEL 
หรอืเที&ยบเทา่ 



 

  

 

 

08.30 น. พรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั2น 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ที3คอยให ้

การตอ้นรับ(ระหวา่งรอขึ2นเครื&อง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหาร  

และนํ2าดื&มบรกิาร)  

11.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที3ยวบนิที3 PG947 

(บนเครื&องมบีรกิารอาหาร และเครื&องดื&ม) 

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั) 

หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

บา่ย: นําทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงัเป็นเมอืงใหญ่อันดบัสี3ของเวยีดนามซึ3งเตบิโตอยา่งรวดเร็วทั -งขนาดและความสาํคัญ

ตั -งอยูร่ะหวา่งชายฝั3งทะเลและที3ราบสงูตอนกลาง นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเว(้โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ตั -งอยูใ่จกลาง

ของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝั3งทะเล 12 กโิลเมตรเป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีนซึ3งไดป้กครองตอ่กนัมาเพยีง 33 ปี

ฝรั3งเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญี3ปุ่ นก็เขา้มายดึครองบงัคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบตัติอ่มาเมอืงเวไ้ด ้

กลายเป็นสว่นหนึ3งของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 สว่นและไดเ้สื3อมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิห์

เยยีม เมอืงเวด้งึดดูนักทอ่งเที3ยวเพราะมแีหลง่ประวตัศิาสตรว์ัฒนธรรม เสน่หท์ี3ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมที3ลํ-าคา่มแีบบฉบับ

ของตนเองและยังมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝั3งแมนํ่-าหอมดว้ย โดยนําทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางหายเวนิกอ่สรา้งโดยเอกชน

จากญี3ปุ่ นและรัฐบาลฝรั3งเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที3เลยีบชายฝั3งทะเล ผา่นภเูขา ทอ้งทุง่และชนบท

และลอดอโุมงคท์ี3ขดุลอดใตภ้เูขาที3ยาวที3สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพื3อเชื3อมระหวา่งเมอืงดานังกับ

เมอืงเว(้Bamboo Shop , Cake Shop อสิระชอ้ปปิ2 ง ระหวา่งการเดนิทาง) 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเวท้ี3สรา้งขึ-นในสมัยพระเจา้ยาลองใชเ้ป็นที3รับรอง

เชื-อพระวงศร์ะดบัสงูและนักการทตูตา่งประเทศสถานที3จัดงานฉลองสําคญัๆ ตกแตง่

อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแตง่ดว้ยนํ-ามันครั3งสแีดงและลวดลายสี

ทอง มตํีาหนักหลายหลงั อทุยาน วดัศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศ ์

เหวยีนและนําทา่นชม สสุานจกัรพรรดไิคดงิห ์ซึ3งเป็นสสุานที3ใหญท่ี3สดุในบรรดา

สสุานของ 13 องคพ์ระจักรพรรดใินราชวงศเ์หวยีนแหง่นครเว ้ชมภาพมังกรในมา่น

เมฆและถา่ยรูปกบัรูปปั-นตุก๊ตาหนิ ทหารมา้ ลักษณะคลา้ยสสุานจิAนซฮีอ่งเต ้นําทา่น 

ลอ่งเรอืมงักร ชมแมนํ่2าหอมแหลง่กําเนดิมาจากบรเิวณตน้นํ-าที3อดุมไปดว้ย

ดอกไมป่้าที3สง่กลิ3นหอมเป็นแมนํ่-าสายสั -นๆ ระหวา่งทางจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้นชาวนํ-า

ใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ทา่นจะไดค้วามเพลดิเพลนิไปกับดนตรพีื-นบา้นบนเรอื (ใชเ้วลา

ลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

 

 

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

 

Day 1  

กรงุเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้สสุานจกัรพรรดไิคดงิห-์  

ลอ่งเรอืชมแมนํ่ 2าหอม-เมอืงเว ้

 

คํ&า  รบัประทานอาหารคํ&า ณ ภตัตาคาร  

วนัแรกของการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 นําทา่นสู ่วดัเทยีนมูภ่ายในมเีจดยีท์รงแปดเหลี3ยม 7 ชั -น แตล่ะชั -นหมายถงึชาติ

ภพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้มรีูปปั-นเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี-ภายใน

เจดยี์มพีระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ3มเอบิกับพระพุทธอกีสามองคอ์ยู่ในตู ้

กระจกและนําท่าน เพลดิเพลนิกับการซื-อของที3 ตลาดดองบาตลาดในร่มแห่ง

เมอืงเวต้ั -งอยู่ตดิรมิแม่นํ-าหอม ม ี2 ชั -นขายทั -งสนิคา้ของที3ระลกึต่างๆ และของใช ้

ประจําวนัซึ3งจะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจา่ยซื-อของกนัอยา่งคบัคั3ง 

 

 

 

 

 ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม หมู่บา้นหนิออ่น (Marble Village)กอ่ตั -งขึ-นในครสิตศ์ตวรรษที3 18 และมชีื3อเสยีงดา้นประตมิากรรม

หนิอ่อนเป็นที3รูจั้กกันทั3วประเทศสําหรับการออกแบบหนิอ่อนที3ซับซอ้น ชา่งฝีมือไดใ้ชห้นิจากเทอืกเขา Marble เพื3อผลติ

เครื3องมอืศลิปะและเฟอรน์เิจอรม์านานหลายศตวรรษ 

 จากนั-นเดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั(โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึ-งตั -งอยู่บนฝั3งแม่นํ-าทโูบน ใกลช้ายฝั3งทะเลและเป็นทา่เรอืเกา่ที3

เจรญิรุ่งเรอืงมากในชื3อไฟโฟฮอยอันเป็นศนูยก์ลางสําคัญของการแลกเปลี3ยนวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกับตะวันตกตอ่มาเมื3อ

ฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแม่นํ-าตื-นเขนิเมอืงท่าจงึไปสรา้งขึ-นที3เมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบ

เงยีบมสีภาพบา้นเรอืนที3สวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆจนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริ3มให ้

ทนุทําโครงการบรูณะเพื3อปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมที3ลํ-าคา่ 

นําทา่นเดนิทางสูส่ะพานญี&ปุ่ น ที3สรา้งโดยชาวญี3ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้มหีลงัคามงุกระเบื-องสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลื3นตรงกลางสะพาน

มเีจดยีท์รงสี3เหลี3ยมจัตรัุส ซึ3งสรา้งเชื3อมเขตชาวญี3ปุ่ น กับชาวจนีชม จั3วฟกุเกีAยน บา้นประจําตระกลูที3สรา้งขึ-นเมื3อพ.ศ.2335 อยู่

บนถนนตรันฝูเป็นที3พบปะของผูค้นที3อพยพมาจากฟุกเกี-ยนที3มีแซ่เดยีวกัน นําท่าน

เดนิทางสูบ่า้นเลขที3 101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึ3งหลังบา้นไป

จรดถนนอกีสายหนึ3ง เป็นสถาปัตยกรรมที3สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอันสรา้งดว้ยไม ้

2 ชั -น ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิดา้นหลังเป็นที3เก็บสนิคา้ ภายใน

เป็นที3อยู่อาศัย มลีานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้าและมเีฉลยีงเชื3อมต่อสว่นที3พักอาศัยหลาย

สว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู

จากน ั2นอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซื-อของที3ระลกึรา้นคา้ขายของที3ระลกึก็จะตั -งอยู่ในบา้นโบราณยิ3งเดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนี-มเีสน่ห์

มาก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะรวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญี3ปุ่ น ซึ3งไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดผีสมผสานกัน

อยา่งน่าตื3นตาทั -งบา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    

 

Day 2  

เมืองเว้-วดั เทียนมู่  – ตลาดดองบา – ฮอยอนั – สะพานญี&ปุ่ น  บ้านเลขที& 101 

– ฮอยอนั – ดานงั 

 

วนัที&สองของการเดนิทาง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 



 

 
 

นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงดานงั(โดยใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาท)ี 

พกัที& GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านนั3งกระเชา้สู่บานาฮลิล(์โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาที )ดื3มดํ3าไปกับวิว

ทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตรกระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า

รางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที3ยาวที3สดุในโลกไดรั้บการบันทกึจากกนิ

เนสบุ๊คเมื3อวันที3 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึ-นไปถงึ

สถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์และไดช้ื3นชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์

ในแบบพาโนรามาในวันที3อากาศสดใส บานาฮลิลเ์ป็นรีสอร์ทและสถานที3พักผ่อน

หย่อนใจ ตั -งอยู่ทางตะวันตกของดานังซึ3งการทอ่งเที3ยวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่า

บานาฮลิลค์อื ดาลดัแหง่เมอืงดานังถกูคน้พบโดยชาวฝรั3งเศสเมื3อสมัยที3ฝรั3งเศสเป็น

เจา้อาณานคิมจงึไดม้กีารสรา้งถนนขึ-นไปบนภูเขา สรา้งที3พัก สิ3งอํานวยความสะดวกต่างๆเพื3อใชเ้ป็นที3พักผ่อน เนื3องจากที3นี3มี

อากาศหนาวเย็นตลอดทั -งปีอณุหภมูเิฉลี3ยทั -งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นั-น 

 

 

จากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานี2ไมร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทฯิลฯ  (คา่รถไฟชมสวน

ดอกไม ้150 บาทพพิธิภณัฑข์ี2ผ ึ2ง)ซึ3งมเีครื3องเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้น

ผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื3องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะหรือจะเลอืกชอ้ปปิ- งของที3ระลกึของสวนสนุก ไดเ้วลานําทา่นน ั&งกระเชา้กลบัสู่

ดานงั 

จากนั-นนําท่านชม สะพานมงักร (Dragon Brigde)อกีหนึ3งที3เที3ยว

แห่งใหม่สะพานที3มทีี3มคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน 

ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื3อมตอ่สองฟากฝั3งของ

แมนํ่-าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมื3อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื3องในโอกาสฉลอง

ครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานังซึ3งสะพานมังกรแห่งนี-เป็น 

Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานังซึ3งมรีูปปั-นที3มหีัวเป็นมังกรและหาง

ดานงั – น ั&งกระเชา้ขึ2นและลง ยานาฮลิล-์ Fantasy Park – สะพานแหง่ความรกั-                  

ตลาดฮาน-ดานงั 

วนัที&สามของการเดนิทาง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ต)์ 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ที& เมอืงฮอยอนั 



เป็นปลา พ่นนํ-า คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มังกรจะพ่นนํ-า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท)ีนําทา่นเดนิทางสู ่

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตั -งอยู่รมิแม่นํ-าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่นํ-า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่นํ-า

เป็นรูปปั-นหญงิสวยงามมทีั -งของสดและของที3ระลกึใหเ้ลอืกซื-อ 

 

พกัที& GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

พกัที& GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั-นนําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอึqงนมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึAงแกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่

ยนืโดดเดน่สงูที3สดุในเวยีดนามซึ3งมทํีาเลที3ตั -งด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภูเขาตั -งอยู่

บนฐานดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพร 

ใหช้ว่ยปกปักรักษาหลนิอึAงมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตั -งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุตใน

ลานวดัมพีระอรหันต ์18 องค ์

เป็นหนิออ่นแกะสลักที3มเีอกลักษณ์ทา่ทางที3ถ่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนุษยซ์ึ3งแฝงไวด้ว้ย

คตธิรรมอยา่งลกึซึ-ง 

ไดเ้วลาอันสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport (สนามบนิ

เมอืง ดานงั) 

เพื3อเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

13.40น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยเ์ที&ยวบนิที& PG948 

(บนเครื&องมบีรกิารอาหาร และเครื&องดื&ม) 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

** หากทา่นที&ตอ้งออกต ัqวภายใน (เครื&องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที&เจา้หนา้ที&ทุกคร ั2งกอ่นทําการออกต ัqวเนื&องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลี&ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที&อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ&า
กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ2นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ&า 6 หนา้ 

เย็น    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

วนัที&ส ี&ของการเดนิทาง 
ดานงั – นมสัการเจา้แมก่วมอมิวดัหลนิอึqง – ชมววิภเูขาลงิ-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



เวยีดนามกลาง สบาย...สบาย...4วนั 3คนื PG 
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

พกัเดี&ยวเพิ&ม 

31 มกราคม - 02 กมุภาพนัธ ์61 12,991 12,991 12,991 3,500 

02-05 กมุภาพนัธ ์2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

07-10 กมุภาพนัธ ์2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

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

28 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 61 12,991 12,991 12,991 3,500 

02-05 มนีาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

07-10 มนีาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

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 

06-09 เมษายน 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 



*** ทวัรน์ี2ไมม่รีาคาเด็ก ***ราคาเด็กทารก INFANT 3,999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ั2น) 

ราคาจอยแลนดไ์มร่วมต ัqวเครื&องบนิ หกัออก ทา่นละ 3,000.-  

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ&น รวม 150/วนั/คน 
รวมตลอดท ั2งการเดนิทาง 600 บาท / คน (สาํหรบัทา่นที&จองมา วนัเดนิทางปี2017)*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิ&น รวม 200 /วนั/คน 
รวมตลอดท ั2งการเดนิทาง 800 บาท / คน (สาํหรบัทา่นที&จองมา วนัเดนิทางปี 2018)*** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

 
** แจกนํ 2าด ื&ม 1 ขวด เฉพาะวนัที&เดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี&ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงื&อนไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิiที3จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีที3กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิiในการที3จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที3ทาง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยุดงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที3ยวบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิiในการเปลี3ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที3ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี3ยนแปลงได ้ทั -งนี-ข ึ-นอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที3ไม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิiในการเปลี3ยนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที3คณะไม่ครบจํานวน 10 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิiในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมื3อทา่นทําการซื-อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื3อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที3ลกูคา้ตอ้งออกตัAวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที3ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั-ง มฉิะนั-นทางบรษัิทฯ จะ

ไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั -งสิ-น  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิiไมรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเที3ยวเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย  
 

อตัราคา่บรกิารนี2รวม 

1. คา่ตัAวเครื3องบนิชั -นนักทอ่งเที3ยว ( Economy Class) ที3ระบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนวนัจํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยที3ทางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

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

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที3ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที3ชํานาญเสน้ทาง 



5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที3ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามที3ระบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานที3ทอ่งเที3ยวตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

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

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื3อนไขของกรมธรรม ์ 

 

ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลุมเรื&องสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื-อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื3องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ3มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

เบี-ยประกนัเริ3มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

เบี-ยประกนัเริ3มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที&มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื3อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที&มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื3อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนี2ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครื3องดื3มที3สั3งพเิศษ(มนิบิาร,์ นํ-าดื3ม, บหุรี3, เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซัก

รดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ-าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที3สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดี3ยวตามอตัรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ3งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมนํ-ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที3สายการบนิมกีารปรับขึ-นราคา 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ&นและทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความประทบัใจ) 

10. คา่ภาษมีูลคา่เพิ&ม 7 %  
 

เง ื&อนไขการสํารองที&น ั&ง 

กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท (ที&น ั&งจะยนืยนัเมื&อไดร้บัเงนิ

มดัจําแลว้เทา่น ั2น) หากตอ้งยื3นวซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยื3นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวซีา่ไมตํ่3ากวา่ 7 วนัทําการ)  

การชําระคา่ทัวรส์ว่นที3เหลอืทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

กําหนดเนื3องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที3พักและตัAวเครื3องบนิมฉิะนั-นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 



1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด  

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิiเก็บคา่ใชจ้า่ยทั -งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที3ไม่ไดถ้ือหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื3นวซี่าให ้เมื3อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิiในการคนืคา่มัดจําทั -งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิxในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั2งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที&บรษิทัฯกําหนดไว ้(10 ทา่นขึ2นไป) เนื3องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื3นที3เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที3เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึ3งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื3อนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั -งนี-ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที3ไม่สามารถเรียกคนืได ้เช่นค่าตัAวเครื3องบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที3สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอื3นๆที3เกดิขึ-นตามจรงิ ในกรณีที3ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื&นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิiในการหักคา่บรกิารยื3นวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที3

เกดิขึ-นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัAวเครื3องบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิiในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที3เกดิขึ-นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัqวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิiในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั2งหมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนื3องจากผูเ้ดนิทางท่านอื3นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิiในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที3เกดิขึ-นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื3องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที3ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิiในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั2งหมด 

 

ขอ้มูลการเดนิทาง 

เร ื&องต ัqวเครื&องบนิและที&น ั&งบนเครื&องบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื3อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที3สายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที3นั3งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึ3งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนินการ     ออกตัAว

เครื3องบนิไปแลว้ (กรณีตัAว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั-น 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองที3นั3งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัAวเครื3องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิiการเรยีกเก็บคา่มัดจําตัAวเครื3องบนิ ซึ3งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิ

และชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัAวเครื3องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิiเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที3

เกดิขึ-นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นั3งที3 Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี3จะนั3งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที3สายการบนิ   กําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี3มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื3นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที3เครื3องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(นํ-าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี3มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี3นั3ง  

5. Long leg ขึ-นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที3เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที3เชค็อนิเทา่นั-น 

เร ื&องโรงแรมที&พกั 



 

1. เนื3องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี3ยว (Single) และหอ้งคู ่

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

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิiในการเปลี3ยนแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีที3มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ-นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิiใน

การปรับเปลี3ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื3อใหเ้กดิความเหมาะสม 

ขอ้ความซึ&งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ&งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที3มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที3พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที3
ท่องเที3ยวพรอ้มทั -งการสัมมนา ดูงาน เพื3อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง ทั -งนี-ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายที3เกดิจากโรงแรมที3พัก ยานพาหนะ,  อันเนื3องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี3ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความลา่ชา้ของเที3ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ3น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ที3เกี3ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื3องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซึ3งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที3ยวทั -งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื3อนไขที3บรษัิทฯ ที3รับประกันในกรณีที3ผูร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที3ตรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื3องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื-นที3มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื3อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ3งผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี3ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื3อความเหมาะสมทั -งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั -งนี-การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี
เกยีรต ิซึ3งร่วมเดนิทางเป็นสาํ 


