
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 นัง่กระเช้าข้ึนบาน่าฮิลล ์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล ์

 เท่ียวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระดง้ และ ช้อปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ตื่นตาไปกบัมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝัง่แม่น ้าหอม ,นัง่รถซิโคล่ชมเมืองเว ้

 อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนบาน่าฮิลล ์และ เมนู SEAFOOD 2 ม้ือ 

 บริการห้องรบัรองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (บูทีคเลาจน์) 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานงั 4 ดาว 
 

กรณีลูกคา้มีซ้ือตัว๋ภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง 

ก าหนดการเดินทาง: ตุลาคม - ธันวาคม 2565 

วันแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว ้– วัดเทียนมู่– ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม 

07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน 

Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเท่ียวบินท่ี  PG 947(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) (1) 

12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  

บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2 ชม) น าท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน ้ าก ร่อยท่ี

ใหญ่ท่ี สุดในเอเชียเป็นพื้ นท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียงกุ ้ง 

ปลา เป็นจ  านวนมาก และชมวิวท่ีสวยงามของอ่าวทะเล Lang 

Co เป็นหน่ึ งในสิ บอ่าวส วยงามท่ี สุดใน โลกเป็นพื้ น ท่ีชาว

เวียดนามใช้ในการเล้ียงหอยเพื่อการผลิตมุก  จากนั้นน าท่าน

เขา้สู่ วัดเทียนมู๋ ไหวพ้ระขอพรเจดียเ์ทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย ์8 

เหล่ีอม สูง 8 ชั้น ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังซ้ายของแม่น ้ าหอม พร้อม

เร่ืองเล่ามากมายเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแห่งน้ี ยงัเป็นท่ี

เก็ บรถ ออสติน สี ฟ้ าคันประวัติ ศาสตร์ท่ี โล กต้องจ า รึก

เน่ืองมาจากมีพระจีนขบัรถออสตินคนัประวตัิศาสตรท่ี์โชวอ์ยู่ท่ี

วดัน้ีไปราดน ้ามนัเผาตวัเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามท่ีท าลาย

พุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น ้ าหอม 

จากนั้นน าท่านไปละลายทรัพย์ท่ี ตลาดดองบา เป็นตลาดท่ี

รวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมทั้ งชาวเวียดนามและชาว

ไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของท่ีระลึก

มากมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2) 



 

  จากนั้นน าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม ชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้ง เสียงดนตรี 

ท่ีมาจากเคร่ืองดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงรอ้งขบัขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรท่ี ถือเป็น

ประสบการณท่ี์ไม่รูลื้ม 

ท่ีพกัเมืองเว้  โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั 4 ดาว  

วันท่ีสอง   ถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวังไดโนย้ –นัง่ซิโคล่ชมเมืองเว ้ -  รา้นเย้ือไผ่  – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – 

สวนสนุก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ี โรงแรม (3) 

  จากนั้ นน าท่ านถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังไดโน้ย 

พระราชวังโบราณแห่ง สุดท้ายของเวียดนาม UNESCO 

ประกาศให ้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นท่ีประทับ ท่ีท าการ

ของระบบพระราชวงศสุ์ดท้ายของประเทศเวียดนามคือ

พระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องคท่ี์ไดข้ึ้ นมา

ถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 

มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างย่ิง 

ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวงัได้แก่ 

ก  าแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงัท่ี เรียกว่า “กิงถัน่” 

ท่ีท าการของพระองค์กบั เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงท่ีเรียกว่านครจ ักพรรค ์“ไถหว่า” และส่วน–ท่ี

ส าคัญมากท่ีสุดของพระราชวงัคือพระราชวงัต้องหา้ม เป็นท่ีประทับของพระองค ์พระราชินี นางสนมและ

กลุ่มคนรบัใชเ้ป็นขนัที ท่ีเรียกก ันว่า ”ตื๋อก ัม๋ถัน่”(ถา้พระราชวังซ่อมแซมเสร็จน าทุกท่านเยี่ยมชมดา้น

ใน) พิเศษ!! น าท่านนัง่รถสามลอ้ซิโคล่ (Cyclo) ชม

เมืองเว ้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม 

(ไม่รวมค่ าทิปคนขี่ สามล้อ ) จ ากนั้ นน าท่ านเดิน

ทางเขา้สู่ริมอ่าวลังโก ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ท่ี

ผลิตมาจากเย้ือไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศ

ฝรัง่ เศสท่ีมีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลัน่กรองเพื่อจะ

ออกมาเป็นด้ายไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆ

ท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD 

(4) ชมผลิตภัณฑจ์ากไข่มุก 

จากนั้ นน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์ เพลิดเพลินก ับ

การนั ่งกระเชา้ท่ียาวท่ี สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. 

ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผสัอากาศท่ีหนาวเย็นตลอด

ปีชมวิวทิวทัศท่ีสายงามของภูเขาฮายเว่ิน เก็บภาพแห่ง

ความสวยงาม  ซ่ึงสมยัก่อนชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็น

เมืองต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรี

สอร์ทห ้องพัก  ร้านอาห าร แล ะ สวนสนุก (Fantasy 



 

Park) ท่ีรอใหท่้านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่านนัง่รถไฟไต่เขา ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนามเพื่อ

ขึ้ นไปชม สวนดอกไมแ้ห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด 

น าท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล ์ ท่ีเป็นองคมี์ความสูงถึง 30 เมตร น าท่านชม

อุโมงคเ์ก็บไวน์ท่ี มีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซ้ือ

ไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / 

ยกเวน้หอ้งหุ่นขี้ ผ้ึง) จากนั้นน าท่านชมสถานท่ีแห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพาน

มือยก นั้นเอง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์ (5) 

  ที่พกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีห้องท่ีพกั 3 ท่าน / มีแต่ห้องพกั 2 ท่าน หรือพกัเด่ียวเท่านั้น) 

 1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถา้พกั 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จา่ย 

 2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถา้พกั 3 ท่าน เพ่ิม 700 บาท / หอ้ง 

ถา้ตอ้งการพกัเด่ียว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพ่ิม 2,000 / ห้อง 

>>>> วนัท่ีพกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<< 

วันท่ีสาม   บาน่าฮิลล ์- หาดหมีเคว – ล่องเรือกระดง้ - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปป้ันปลามังกร 

สะพานมังกรพ่นไฟ 

เชา้  รับประทานอาหาราเชา้ท่ี หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์ (6) จากนั้นใหท่้านไดอ้ิสระบนบาน่าฮิลลอ์ย่างจุใจ 

 ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สู่ดานัง 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (7) 

น าท่านถ่ายรูปกบั หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซ่ึงเป็น

หาดท่ีสวยปังท่ี สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนว

ชายห าดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโล เมตร 

ทรายท่ี น่ีขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเกา้อ้ี

ชายหาดท่ีหลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงรายสามารถนอน 

เอนและมองดูน ้ าทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบเพลินๆทั้ งวัน 

โดยหาดหมีเควมีช่ือมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะ

ทหารอเมริก ันใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และภายหลัง

สงครามส้ินสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) 

เราสามารถเดินทางไปเท่ียวหาดหมีเควไดง่้ายๆเพราะว่า

อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั ่งแท็กซ่ี

หรือรถประจ  าทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถว

ชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว จากนั้ นน า

ท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน า

ท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบ

หินอ่อน เน้ือดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออก



 

จ  าหน่าย ทั ่วโลก น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกบัการเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระดง้ เป็น

หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศัยของเหล่า

ทหาร อาชีพหลักของคนท่ี น่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 

ชาวบา้นจะข ับร้องเพลงพื้ นเมือง ผู้ชายก ับผู้หญิงจะหยอกล้อก ันไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะก ันเป็นจงัหวะ

ดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้ับ

การขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่หอ์ยู่ท่ีบา้นโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดอง

ปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลัก ชมย่าน

การค้าเมืองท่าค้าขายสมยัโบราณของชาวจีน  **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตใหน้  ารถใหญ่เขา้ไป ดังนั้ นการ

เดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด**น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่น ซ่ึง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน 

ซ่ึงเช่ือว่าถูกสรา้งเพื่อเช่ือมคนในชุมชนหลากหลายเช่ือชาติเขา้ด้วยก ัน ชม พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัด

กวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ  อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซ่ึงสร้างในแบบผสมผสาน

สถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เม่ือศตวรรษท่ี 17 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 

จากนั้นน าท่านชม สะพานแห่งความรัก ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซ้ือกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้ น

น าท่านชม รูปป้ันปลามังกร ท่ี เป็นสัญลักษณข์องเมืองดานัง เมืองท่ีก  าลังจากปลากลายเป็นมงักรใน

ระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินก ับความอลังการของ สะพานมังกรไฟ ท่ี มีความยาวถึง 666 เมตร เป็น

สะพาน 6 เลนส์ ซ่ึงเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเร่ิมเวลา 

21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่านั้น 

 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันท่ีส่ี     วัดหลิงอิ๋ง  - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ท่ี โรงแรม (9)  

  น าท่านมัสการองค์ เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บน

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็น

วดัใหญ่ท่ี สุดของท่ี น่ี รูปป้ันปูนขาวของเจ ้าแม่กวนอิมยืน

หนัหลังใหภู้เขา หนัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้อง

คุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆงัวัดท่ีตี

ประสานกบัเสียงคล่ืนนั้ นช่วยให ้ชาวเรือรู้สึกสงบ และ

สร้างขวญัก  าลังใจอย่างดี เย่ียม และเป็นท่ี เคารพนับถือ

ของคนดานัง น าท่านไปละลายทรพัย์ท่ี ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาว



 

เวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 

ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ  าชาติ

เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  

 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

เท่ียง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ช้ิน (10) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เท่ียวบินท่ี PG 948  

(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) (11) 

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทับใจ ….  

 

รายการท่องเท่ียวนี้ อาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจั้ดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบริการ 

วันท่ีเดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

ตุลาคม 2565 

วนัท่ี 6-9 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 7-10 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 13-16 ตุลาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 14-17 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 20-23 ตุลาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 21-24 ตุลาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 22-25 ตุลาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 27-30 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 28-31 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

พฤศจกิายน 2565 

วนัท่ี 3-6 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 4-7 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 10-13 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 11-14 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 17-20 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 18-21 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 24-27 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 25-28 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

ธนัวาคม 2565 

วนัท่ี 1-4 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 2-5 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 8-11 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 9-12 ธนัวาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 15-18 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 16-19 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 22-25 ธนัวาคม 2565 14,899.- 5,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหน้าทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร 

 ค่าสัมภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหน้าทัวรท่ี์ช านาญเส้นทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินก  าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
 

เง่ือนไขในการจอง 

 ช าระมดัจ  าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้ งหมดอย่างน้อย 

30 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ  าก ับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้ ง

เตม็จ  านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแล้วยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

วนัท่ี 23-26 ธนัวาคม 2565 14,899.- 5,900.- 

วนัท่ี 24-27 ธนัวาคม 2565 14,899.- 5,900.- 

วนัท่ี 29 ธ.ค.-1ม.ค. 2566 

ปีใหม่ 

21,899.- 7,900.- 

วนัท่ี 30 ธ.ค.-2ม.ค. 2566 

ปีใหม่ 

21,899.- 7,900.- 

วนัท่ี 31 ธ.ค.-3ม.ค. 2566 

ปีใหม่ 

21,899.- 7,900.- 



 

 

หมายเหตุ  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถ้าผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหน้าทัวรต์ลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 วนัขึ้ นไป ยึดเงินมดัจ  า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-40 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์

 ยกเลิกการเดินทางภาย 30 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได้ การ

ยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให ้ก ับเจา้หน้าท่ี ฝ่ายขายทั้ งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ี เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการนัตีมัดจ  า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขก ับ

สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มา

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ  า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ินในกรณีดังต่อไปนี้  

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข ้าหรือออกเมืองจากเจ ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจ ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้ งจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 หากเกิดทรพัย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวัน

เดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


