
 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั –เมอืงดานงั – ประเทศเวยีดนาม –เมอืงเว ้– พระราชวงัเว ้– น ัง่รถซโิคล ่– 

ลอ่งเรอืมงักรแมนํ่า้หอม 

 
08.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิ สนามบนิสวุรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 แถว F เคาเตอรส์ายการ

บนิบางกอกแอรเ์วยโ์ดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอนรับและอํานวยความสะดวก 
ทกุทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณชัน้ 3 ของสายการบนิ
สวุรรณภูม ิกอ่นเวลา BOADING TIME 

 
10.55 น. นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยเทีย่วบนิทีP่G947 
12.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดานงั

เป็นเมอืงใหญอ่นัดบัสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและความสาํคญัซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบ
สงูตอนกลางของเวยีดนาม  

 
* ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ีสายการบนิมอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง*  

 
เทีย่ง บรกิาร อาหารวา่งบนรถขนมปงัฝร ัง่เศสสไตลเ์วยีดนาม BANHMY 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดบัสงูและนักการทตูตา่งประเทศ 
สถานทีจั่ดงานฉลองสาํคญัๆ ตกแตง่อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยน้ํามันคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มี
ตําหนักหลายหลงั อทุยาน วดั ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีนและยังเป็นทีทํ่าการของระบบราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศ
เวยีดนาม คอืราชวงศเ์หงยีน มกีษัตยิ ์13 องคท์ีไ่ดข้ ึน้ครองราชย ์นับตัง้แตปี่ ค.ศ.1802-1945  
 



 
 
 นําทา่น น ัง่รถซโิคล ่ชมเมอืงเว ้ซึง่รถซโิคลน่ีเ้ป็นอกีหนึง่สญัญาลกัของการมาเยือ่นประเทศเวยีดนาม ใหท้า่นไดช้มบรเิวณโดยรอบ

ของเมอืงเวอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
 

หลงัอาหารคํา่ นําทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมนํ่า้หอม แหลง่กําเนดิของแมน้ํ่าหอมมา
จากบรเิวณตน้น้ําทีอ่ดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน้ํ่าสายสัน้ๆ บนเรอืทาง
จะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และนักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขบักลอ่มบทเพลงให ้
ทา่นไดส้นุกสนาน หมายเหต ุ: กรณีทีไ่มส่ามรถลอ่งเรอืได ้ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่น
การแสดงดนตรใีนภตัตาคารแทน 
 

พกัที ่ CENTURY HOTEL / HUONG GIANG HOTELหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงเว ้– วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่– น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – บานาฮลิส ์– สะพานมอืยกัษ ์Golden Bridge– สวนดอกไมแ้หง่ความ
รกั – โรงเก็บไวน์ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นสู ่วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้หมายถงึชาตภิพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้ มรีูปปัน้เทพเจา้ 6 
องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่นี ้ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์ิม่เอบิกบัพระพุทธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจกจากนัน้นพ
ทา่นเดนิทางสูเ่ขาบานาฮลิส ์ระหวา่งทางนําทา่นชมสนิคา้พืน้เมอืง OTOP จากวสัดเุยือ่ไผ ่และไขมุ่ก 
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
นําทา่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสูย่อดเขาบานาฮลิส์ดืม่ดํา่ไปกบัววิทวิทศันข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-
ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบนัทกึจากกนิเนสบุค๊เมือ่วนัที ่ 9 
มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่
ชมกบัสดุยอดววิทวิทศันใ์นแบบพาโนรามาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ 
ตัง้อยูท่างตะวนัตกของดานัง ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลดัแหง่เมอืงดานัง ถกู
คน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งทีพั่ก ส ิง่อํานวย
ความสะดวกตา่งๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กผอ่น เนือ่งจากทีน่ีม่อีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 
องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ บรเิวณลานกวางเมือ่ทา่นเดนิทางขน้มาถงึ บาน่าฮลิส ์แหง่นีท้า่นจะไดพ้บกบัลกูโลกขนาดใหญ่
ทีต่กแตง่ดว้ยดอกไมต้า่งๆตามฤดกูาล หรอืเมือ่มเีทศกาลตา่งๆ  

 
 
 

นําทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGEแหลง่ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุซึง่อยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีอง
ทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นตําแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจดุทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็น
อยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 
 



 
นําทา่นชม โรงเก็บไวน์ เป็นหอ้งเก็บไวนท์ีม่ลีกัษณะคลา้ยถ้ําทีถ่กูสรา้งขึน้มา ตัง้อยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นีจ้ะ
ถกูจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลาย
สไตล ์ 
หลงัจากนัน้นําทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ที่ ไมว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหนของสวนก็
สามารถถา่ยรูปออกมาไดส้วยงามอยา่งมากใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรูปพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

 

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ฮลิสพ์เิศษ ...เมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาต  ิ
 
พกัที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL  
 

วนัทีส่าม บานาฮลิส ์– สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ – ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – เมอืงฮอยอนั – เมอืงโบราณฮอยอนั – 
ศาลเจา้โบราณกวา้งตุง้ – สะพานญีปุ่่ น – บา้นโบราณ –หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น– เมอืงดานงั 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซึง่มเีครือ่งเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 
ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก 
 

 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทกุอยา่ง  

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขีผ้ ึง้ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 
 

 

 
 
 เครือ่งเลน่ทีกํ่าลงัเป็นทีย่อดฮติสาํหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบการเลน่ เกมส ์4D และ 5Dโดยแตล่ะหอ้งของเครือ่งเลน่จะมเีนือ้

เรือ่งทีแ่ตกตา่งกนัใหท้า่นไดส้นุกสานกบัการเลน่ อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีีน่ั่งคลา้ยอานมา้พรอ้ม
กบัปืนใหก้บัทา่น ประนงึวา่ทา่นกําลงัขีม่า้อยู ่และไลล่า่ศตัรู สมัผัสการเลน่เกมแนวใหม ่ทีใ่หค้วามสมจรงิแบบครบรส 
ทีน่ีถ่อืเป็นอกีทางเลอืกทีจ่ะทําใหป้ระสบการณ์การเลน่เกมแบบเดมิๆของทา่นเปลีย่นไป  

 
 
  
  



 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

นําทา่น ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน  หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน้ํ่า ในอดตีชว่งสงคราม
หมูบ่า้นแหง่นีเ้คยเป็นทีพั่กอาศยัของทหาร อาชพีหลกัของคนทีห่มูบ่า้นแหง่นีค้อืประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้ม
วฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี ้ 

 
เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่ไฟโฟฮอย
อนัเป็นศนูยก์ลางสาํคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอนัไดรั้บความเสยีหาย
จากการสูร้บและแมน้ํ่าตืน้เขนิ เมอืงทา่จงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอนัในปัจจบุนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืน
ทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทนุทําโครงการ
บรูณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์อง 
 
นําทา่นขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่กา่แกข่องเมอืงฮอยอนั สีเ่หลีย่มจัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กบัชาว
จนี บา้นประจําตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ. 2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟกุเกีย้นทีม่แีซ่
เดยีวกนั  
นําทา่นเดนิทางสู ่ บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลงับา้นไปจรดถนนอกีสายหนึง่ เป็น
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลงั
เป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยูอ่าศยั มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มตอ่สว่นทีพั่กอาศยัหลายสว่น รูปแบบ
ของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณ 
ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีม้เีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่
ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้น
ประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงโบราณฮอยอนั นําทา่นชม สะพานญีปุ่่ น  ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลงัคา
มงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 
นําทา่นชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นรา้นขายของฝากเชน่ หนิออ่น หยก 
เสือ้ผา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึ โดยสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมากก็คอืสนิคา้จากการ
แกะสลกัหนิออ่น 

ไมค่วรพลาดเมือ่มาเวยีดนาม ในการมาฮอยอนันัน้ หรอืเมอืงตา่งๆของ
เวยีดนามทา่นจะไดพ้บกบัพซิซา่เวยีดนาม ซึง่ดแูลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกบัพชิซา่
เทา่ไหร่เมือ่ดจูากหนา้ตาของมัน แตห่ากพบเห็นรถขายพซิซา่ หรอืรา้นทีต่ัง้อยู่
ขา้งทางดว้ยรูปลกัษณ์และรสชาตขิองมันแลว้ ตอ้งบอกเลยวา่ทา่นไมค่วรพลาด
จรงิ โดยตวัแป้งของพซิซา่จะเป็นแผน่แป้งหนาๆทีนํ่ามาป้ิงกบัเตาถา่น โรยหนา้
ดว้ยเครือ่งตา่งๆใสไ่ข ่ไสก้รอก ผักโรย หรอืทา่นทีช่อบชสีก็สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้

 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซฟีู๊ ดและเมนูกุง้มงักร 
 
พกัที ่ MERRY HOTEL / GRAND JEEP HOTEL / ADINA HOTELหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั – สะพานแหง่ความรกั – สะพานมงักร – วดัหลนิอึง๋ – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิ
สวุรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ – ประเทศไทย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 



นําทา่นชม สะพานแหง่ความรกั  เป็นสะพานทีถ่กูประดบัตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหง่นีใ้หท้า่นไดเ้ห็นววิ
ของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
 
นําทา่นชม สะพานมงักร อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่ สะพานทีม่ี ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ย
งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน้ํ่าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนือ่ง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแหง่นีเ้ป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง 
ซึง่มรีูปปัน้ทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ํา คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วนัเสาร -์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่นํ �า และ
พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัหลนิอึง๋  นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิออ่นสงูใหญย่นืโดดเดน่สงูทีส่ดุในเวยีดนาม 
ซึง่มทํีาเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพร
ใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวดัมพีระอรหันต ์ 18 
องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
นําทา่นเดนิทางสู่  ตลาดฮาน  ตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าฮาน ไมไ่กลจากสะพาน
ขา้มแมน้ํ่า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแมน้ํ่าเป็นรูปปัน้หญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของที่
ระลกึใหเ้ลอืกซือ้  

ณ ตลาดฮานแหง่นีม้ขีองฝากใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายไมว่า่จะเป็นขนม เสือ้ผา้ชดุ ชดุ
อา่วหญา่ย เม็ดบวัอบแหง่กาแฟขีช้ะมด และทีเ่ป็นของฝากทีข่ ึน้ชือ่สาํหรับการมาเวยีดนามคงหนี
ไมพ่น้กาแฟ ซึง่เป็นของฝากทีห่ากมาเวยีดนามแลว้ไมซ่ือ้คงจะไมไดนั้น้คอืกาแฟ อาท ิ G7 
Coffee ,Legend Coffee 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั 

13.35 น. นําทา่นเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิทีP่G 948 
15.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ….พรอ้มความประทบัใจ 
 

 หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

18 – 21 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

25 – 28 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

28 – 31 มนีาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

01 – 04 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

02 – 05 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

03 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

15,999 4,000 11,999 

04 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 15,999 4,000 11,999 



05 – 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 14,999 4,000 10,999 

06 – 09 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 13,999 4,000 9,999 

08 – 11 เมษายน 2563 13,999 4,000 9,999 

09 – 12 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

13 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 17,999 4,000 13,999 

14 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 16,999 4,000 12,999 

15 – 18 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 15,999 4,000 11,999 

16 – 19 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

18 – 21 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

23 – 26 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

25 – 28 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 
(วนัแรงงาน) 15,999 4,000 11,999 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

03 – 06 พฤษภาคม 2563 
(วนัมาฆบชูา) 15,999 4,000 11,999 

04 – 07 พฤษภาคม 2563 
(วนัมาฆบชูา) 14,999 4,000 10,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

14 – 17 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

22 – 25 พฤษภาคม 2563 14,999 4,000 10,999 

23 – 26 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

27 – 30 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 

30 พ.ค. – 02 ม.ิย. 2563 13,999 4,000 9,999 

04 – 07 มถินุายน 2563 12,999 4,000 8,999 



06 – 09 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

11 – 14 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

13 – 16 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

18 – 21 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

20 – 23 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

25 – 28 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

26 – 29 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

27 – 30 มถินุายน 2563 13,999 4,000 9,999 

เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบัราคา 3,900 บาท/ทา่น 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นประเภทหอ้งพกับนบานา่ฮลิส ์ในกรณีหอ้งพกัเต็ม  

พกัเดีย่วเฉพาะบานาฮลิสห์อ้งละ 3,000 บาท 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา  
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมดเนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง  
หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ  

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่
ไมช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 



2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระ
เงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้ 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดกํ้าหนดมาตรการเกีย่วกบัการนําแบตเตอรีสํ่ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี้ แบตเตอรีส่าํรองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิ
ตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทีจํ่ากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่าํรองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขึน้เครือ่งในทกุกรณ ี
4. หา้มนําแบตเตอรีส่าํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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


