
#11727 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมืองฮอยอัน สะพานสีทอง บิน VZ (พักบานาฮิลล 1 คืน)
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน สวนสนุกแฟนตาซีพารค พระราชวังเว
ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม หมูบานแกะสลักหินออน ลองเรือกระดงหมูบานกั๊ม
ทาน นั่งกระเชาสูบานาฮิลล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เมืองดานัง - กระเชาบานาฮิลล -
ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค   

MECURE BANA
HILLS FRENCH
VILLAGE บนบานาฮิ
ลส

2 สะพานสีทอง - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล - สวนดอกไมบานาฮิลล - เมืองเว -
พระราชวังเว - ลองเรือมังกร   

REEN
HOTEL/CENTURY
HOTEL/MUONG
THANH HUE
HOTEL หรือเทียบ
เทา

3 วัดเจดียเทียนหมู หรือ วัดเทียนมู - เมืองฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน -
เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญ่ีป ุนในประเทศเวียดนาม - บานเลขที่ 101
- หมูบานกัม๊ทาน น่ังเรือกระดง - เมืองดานัง - วัดหลินอึง้ หรือ วัดลินหอึ๋ง

  

ADINA
HOTEL/HOANG
DAI 2
HOTEL/NESTA
HOTEL หรือเทียบ
เทา

4 สะพานแหงความรัก - สะพานมังกรเวียดนาม - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
฿12,999  
฿11,999

฿12,999  
฿11,999

฿12,999  
฿11,999

฿4,500

4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,500

25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500

2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500



4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500

13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿4,500

15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,500

17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดานัง - เมืองดานัง - กระเชาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล -
สวนสนุกแฟนตาซีพารค

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. พรอมกันท่ีสนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 แถว N สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร พบเจาหนาท่ีของบริ
ษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

10.50 น. เหินฟาสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร เท่ียวบินท่ี VZ960

บาย

12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเปาสัมภาระ หลังจากผานขัน้ตอนตรวจคนเขาเมือง

เมืองดานัง เป็นเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยางรวดเร็วทัง้ขนาดและความสําคัญซ่ึงตัง้อยูระหวางชายฝ่ังทะเล
และท่ีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม

บริการขนมปังฝรัง่เศส สไตลเวียดนาม BANHMI

นําทาน น่ังกระเชาสู บานาฮิลล ด่ืมด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเป็นกระเชา
ลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009
(ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท

นําทานชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล เป็นรีสอรทและสถานท่ีพักผอนหยอน
ใจ ตัง้อยูทางตะวันตกของดานัง ซ่ึงการทองเท่ียวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาว
ฝรัง่เศสเมื่อสมัยท่ีฝรัง่เศสเป็นเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนนขึน้ไปบนภูเขา สรางท่ีพัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือ
ใชเป็นท่ีพักผอน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทาน้ัน

อิสระใหทานถายรูปและเลนเครื่องเลนท่ี สวนสนุกแฟนตาซีพารค (รวมคาเขา คากระเชาไฟฟา และคาเครื่องเลนภายในสวน
สนุก และนอกสวนสนุกทุกอยาง ยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขีผ้ึง้ ราคาคาเขา 100,000.- ดอง)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนบานา ฮิลส อาหารแบบบุฟเฟต

พักท่ี MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานาฮิลส เป็นรีสอรทหรูตัง้อยูบนเขาบานา ฮิลส

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู ขนมปังฝรัง่เศส สไตลเวียดนาม BANHMI

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สะพานสีทอง - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล - สวนดอกไมบานาฮิ
ลล - เมืองเว - พระราชวังเว - ลองเรือมังกร

บานาฮิลล และสวนสนุกแฟนตาซีพารค (รวมคาเขา คากระเชาไฟฟา และคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก
ทุกอยาง ยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขีผ้ึง้ ราคาคาเขา 100,000.- ดอง)

ทาอากาศยานดานัง

เมืองดานัง

กระเชาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

สวนสนุกแฟนตาซีพารค

เป็นสนามบินหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นสนามบิน
นานาชาติท่ีสามของประเทศ และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขางหนา

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตัง้อยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

น่ังกระเชาขึน้สู Ba Na Hills สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ี
น่ี การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเล เพราะสายตาจะจดจอ
อยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม ความสนุกสนานอยูท่ี
เครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถสัมผัสความสวยงาม
ทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล อาจทําให
เราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสี
เขียวเหนือพ้ืนดิน

ท่ีน่ีเป็นสวนหน่ึงของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทา ทาย
ความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอ่ืนๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่อง
เลน เบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสัน่ประสาทอีกมากมายหรือ
ชอปป้ิงซ้ือของ ท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจนความ
มันสกันอยางเต็มท่ีใหทานได สนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟต

 MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานาฮิลส



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดซ่ึงอยูบนเขาบานา ฮิลส เป็นสะพานสีทอง
ทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตัง้อยูในตําแหนงท่ีโดดเดนเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดทองเท่ียวนึงท่ีไดรับความนิยมเป็นอยางมาก
ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม

นําทานชม โรงเก็บไวน เป็นหองเก็บไวนท่ีมีลักษณะคลายถํา้ท่ีถูกสรางขึน้มา ตัง้อยูบนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ีจะถูกจัด
ออกเป็นหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานท่ีเก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเป็นรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล
สําหรับทานท่ีชื่นชอบการด่ืมไวนก็สามารถซ้ือไดจากท่ีแหง หรือจะเลือกซ้ือไวเป็นของฝากก็ได

นําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมสไตลฝรัง่เศส ท่ีมีดอกไมหลากหลาย
พันธุถูกจัดเป็นสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูปออกมา
ไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับสัมผัสบรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก

นําทานเดินทางลงสู เมืองดานัง ดวยกระเชาไฟฟาสายเดิม

นําทานออกเดินทางสู เมืองเว ตัง้อยูใจกลางของประเทศเวียดนาม เมืองเวดึงดูดนักทองเท่ียวเพราะมีแหลงประวัติศาสตร
วัฒนธรรม เสนหท่ีไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีลํา้คามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ํา
หอมดวย

ระหวางทางนําทานชมสินคา otop จากวัสดุเย้ือไผ และรานไขมุก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ท่ีสรางขึน้ในสมัยพระเจายาลอง ใชเป็นท่ีรับรองเชื้อพระวงศระดับสูงและนักการทูตตาง
ประเทศ สถานท่ีจัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยน้ํามันครัง่สีแดงและลวดลาย
สีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ํานําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจากบริเวณตนน้ําท่ีอุดมไปดวยดอกไมป าท่ี
สงกล่ินหอม เป็นแมน้ําสายสัน้ๆ บนเรือทางจะไดชมการแสดงดนตรีพ้ืนบาน และนักรองชาวเวียดนามท่ีจะ มาขับกลอมบทเพลง
ใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

พักท่ี GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว*หรือระดับเทียบเทา

สะพานสีทอง

อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานท่ีตัง้ตระหงานอยูเหนือหุบเขาบานาฮิลล มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1400
เมตร มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา สิ่งท่ีสะดุด
ตานักทองเท่ียวมากท่ีสุดคงจะเป็นอุงมือหินขนาดยักษ ท่ีแบกรับสะพานสีทองน้ีเอาไว ท่ี
น่ีเหมาะมากท่ีจะมาพักผอนหยอนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศนอันกวางใหญท่ีไกล
ออกไปเหมือนไมมีสิน้สุด รูสึกราวกับวายืนอยูบนสวรรค

เป็นสถานท่ีเก็บไวนบนบานาฮิลล ท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงคจะมี
อุณหภูมิอยูท่ี 16 ถึง 20 องศา วากันวาเป็นอุณหภูมิท่ีดีสําหรับการบมไวน สถานท่ีแหงน้ี
ถูกเรียกวา “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส และสรางขึน้
ตัง้แตปี 1923 ในยุคสมัยแหงการลาอาณานิคมของฝรัง่เศส



วันท่ี 3 วัดเจดียเทียนหมู หรือ วัดเทียนมู - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลัก
หินออน - เท่ียวชมเมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุนใน
ประเทศเวียดนาม - บานเลขท่ี 101 - หมูบานก๊ัมทาน น่ังเรือกระ
ดง - เมืองดานัง - วัดหลินอ้ึง หรือ วัดลินหอ๋ึง

สวนดอกไมบานาฮิลล

เมืองเว

เป็นสวนดอกไมสไตลฝรัง่เศสท่ีตัง้อยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกทัง้ยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศท่ีเย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงน้ีมีสีสันสวยสดงดงามมาก

เมือง เว ตัง้อยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของ
กษัตริยในราชวงศเหวียน ซ่ึงไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปี ฝรัง่เศสก็บุกเขาโจมตีเมือง
เว มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีป ุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมา
เมืองเวไดกลายเป็นสวนหน่ึงของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเป็น 2 สวน และ
ไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเท่ียวเพราะมี
แหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหท่ีไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีลํา้คามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังเว บาย

เป็นพระราชวังเพียงท่ีน่ีท่ีเดียวในประเทศเวียดนาม และเป็นท่ีประทับของกษัตริยในรา
ชวงคเหงียนทัง้ 13 พระองค ในชวงระหวาง คศ. 1802 – 1935 กษัตริยองคแรก ชื่อ
กษัตริยยาลอง (Gia Long) พระองคสรางพระราชวังน้ีเมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี
ค.ศ 1832 รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัตริยองคสุดทายท่ีประทับชื่อกษัตริย
เบาได และเป็นกษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม

ลองเรือมังกร คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 REEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL หรือเทียบเทา

ลองเรือมังกร ชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําท่ีอุดมไปดวยดอกไมป าท่ีสง
กล่ินหอม เป็นแมน้ําสายสัน้ๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ําใหเห็นอยูเป็นระ
ยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

่ ้ ้ ้



นําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหล่ียม 7 ชัน้ แตละชัน้หมายถึงชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา มีรูปป้ันเทพเจา 6
องคคอยปกปองเจดียแหงน้ี ภายในเจดียมีพระสังกัจจายนปิดทองพระพักตรอ่ิมเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตูกระจก

จากน้ันเดินทางสู เมืองฮอยอัน ตัง้อยูบนฝ่ังแมน้ําทูโบน ใกลชายฝ่ังทะเล และเป็นทาเรือเกาท่ีเจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟ
โฟฮอยอัน เป็นศูนยกลางสําคัญของการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตกในอดีต กอนจะยายเมืองทาไปท่ี
ดานังแทน ปัจจุบันมีสภาพบานเรือนท่ีสวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาล
โปแลนดไดริเริ่มให ทุนทําโครงการบูรณะ เพ่ือปกปองเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตร

ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ซ่ึงเป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลกใน
เรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถซ้ืองานแกะสลักเหลาน้ีเพ่ือเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซ้ือกลับไป
เป็นของประดับในบาน อีกทัง้ยังมีสินคาแบนดเนมอีกมากมาย

นําทานเดินทางสูตัว เมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญ่ีป ุน ท่ีสรางโดยชาวญ่ีป ุน เป็นรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้อง
สีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน

นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เป็นศาลเจาท่ีเกาแกของเมืองฮอยอัน สี่เหล่ียมจัตุรัส ซ่ึงสรางเชื่อมเขตชาวญ่ีป ุน กับชาวจีน
บานประจําตระกูลท่ีสรางขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะของผูคนท่ีอพยพมาจากฟุกเกีย้นท่ีมีแซเดียวกัน

นําทานเดินทางสู บานเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหน่ึง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชัน้ ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเป็นรานบูติก ดานหลังเป็น
ท่ีเก็บสินคา ภายในเป็นท่ีอยูอาศัย มีลาดเปิดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนท่ีพักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคา
ทรงกระดองปู

อิสระใหทานเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก รานคาขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยูในบานโบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองน้ีมี
เสนหมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญ่ีป ุน ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี ผสม
ผสานกันอยางนาตื่นตาทัง้บานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานกัม๊ทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงคราม
หมูบานแหงน้ีเคยเป็นท่ีพักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนท่ีหมูบานแหงน้ีคือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงน้ี

นําทานเดินทางสู เมืองดานัง เป็นเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยางรวดเร็วทัง้ขนาดและ ความสําคัญซ่ึงตัง้อยู
ระหวางชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม

นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึง
มีทําเลท่ีตัง้ดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตัง้อยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวย
ปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร...พิเศษ เมนูซีฟ ูด และเมนูกุงมังกร

พักท่ี ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเทา*

วัดเจดียเทียนหมู หรือ วัดเทียนมู
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธมหายาน ตัง้อยูริมแมน้ําหอม เป็นอาคารทรงเจดียแปดเหล่ียม 7 ชัน้ สูง 21
เมตร ซ่ึงสรางขึน้ใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) คําวา
เทียนหมุ แปลวา เทพธิดา ดังน้ัน นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตัง้ชื่อภาษา
ไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตัง้อยูฝ่ังซายของริมแมน้ําหอมของประเทศเวียดนาม ทางไป
สุสานของพระเจามิงหหมาง วัดแหงน้ีนับเป็นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเดน
ท่ีสุดของวัดแหงน้ีคือ เจดียทรงเกง 8 เหล่ียม สูงลดหล่ันกัน 7 ชัน้ แตละชัน้เป็นตัวแทน
ของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา สวนทางฝ่ังซายและขวาเป็นท่ีตัง้ของศิลาจารึกและ
ระฆังสําริดขนาดใหญหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของเจดียเป็นประตูทาง
เขาสูบริเวณภายในวัด มีรูปป้ันเทพเจา 6 องค คอยยืนเฝ าปกปองไมใหความชัว่รายเขามา
เยือนและวัดแหงน้ีเองมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและการเมืองในชวงยุคหลังของเวีย
ตนาม เมื่อพระภิกษุทิกกวางหยุก เจาอาวาสของวัดเทียนมูไดใชรถออสตินสีฟาคันเล็ก
เป็นพาหนะไปเผาตัวเองท่ีกลางกรุงไซงอนหรือโฮจิมินหซิตีใ้นปัจจุบัน ในชวงสายของวัน
ท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2506 เพ่ือประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต

่ ้



เมืองฮอยอัน

หมูบานแกะสลักหินออน

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

บานเลขที่ 101

และการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลโงดินหเดียมท่ีเป็นคาทอลิก รวมทัง้ใชความรุนแรง
ขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนในประเทศ ปัจจุบันรถออสตินสีฟาคันน้ันได
ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภายในวัดแหงน้ี

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูในเขตจัง
หวัดกวางนาม มีประชากรอาศัยอยูราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เป็นแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึง
ในเวียดนาม องคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเป็นมรดกโลก

หมูบานแกะสลักหินออน ซ่ึงเป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง
ไปท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก

ดวยเสนหท่ีถูกอนุรักษไว บานในแถบน้ีจะมีอาคารสีเหลืองสดใสโดดเดนเป็นเอกลักษณ
รวมถึงมีไฮไลตคือโคมไฟหลายรอยดวง ซ่ึงเมื่อตกค่ําโคมไฟจะสวางไสวไปท่ัวเขตเมืองเกา
นับเป็นภาพท่ีสวยงามมาก และอีกสิ่งหน่ึงท่ีนาสนใจคือวิถีชีวิตท่ีเรียบงายของชาวฮอยอัน
ท่ียังคงรักษาขนมธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณีเกาๆของบรรพบุรุษท่ีผสมผสานความเป็น
จีน ญ่ีป ุน กับเวียดนามเอาไวไดอยางลงตัว

สะพานเกาแกท่ีเชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึน้อยางแข็งแรงตัง้แตปี 1593 โดยชาวญ่ีป ุน
ท่ีมาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพ่ือใหรถผานไดโดย
ชาว ฝรัง่เศสเมื่อครัง้ท่ีเขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการบูรณะ
ซอมแซมครัง้ใหญในปี 1986 ซ่ึงบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสซ่ึงเป็น
ศาลเกาแกอยูคูเมืองน้ีมานาน

เป็นบานท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชัน้ ดวย
ความประณีต ดานหนาจะทําเป็นรานบูติก ดานหลังเป็นท่ีเก็บสินคา ภายในเป็นท่ีอยู
อาศัย มีลาดเปิดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนท่ีพักอาศัยหลายสวน รูปแบบ
ของหลังคาทรงกระดองปู

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 สะพานแหงความรัก - สะพานมังกรเวียดนาม - ตลาดฮาน - ทา
อากาศยานนานาชาติดานัง - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

หมูบานกั๊มทาน นั่งเรือกระดง

เมืองดานัง

วัดหลินอึ้ง หรือ วัดลินหอึ๋ง

หมูบานกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระดง Cam Thanh Water
Coconut Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีต
ชวงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตัง้อยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูง
ท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตัง้ดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตัง้อยูบนฐาน
ดวกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความ
หมายวาสมปรารถนาทุกประการ วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวบานมาก
ราบไหวบูชาและขอพรแลว ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกน่ึงจุดชมวิว
ท่ีสวยงามชองเมืองดานัง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูซีฟ ูด และเมนูกุงมังกร

 ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม สะพานแหงความรัก เป็นสะพานท่ีถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิวของ
สะพานมังกรแบบเต็มๆ

นําทานชม สะพานมังกร อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแหงใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน เชื่อมตอ
สองฟากฝ่ังของแมน้ําฮัน สรางเน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแหงน้ีเป็น
Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3
ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเป็นเวลา 5 นาที)

นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมี
ประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลึกใหเลือกซ้ือ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู สนามบินดานัง

บาย

13.15 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ทแอร เท่ียวบินท่ี VZ961

14.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความประทับใจ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ รูปป้ันท่ีสะพานมังกร วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเป็นเวลา 5 นาที

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

สะพานแหงความรัก

สะพานมังกรเวียดนาม

ตลาดฮาน

ทาอากาศยานดานัง

 เชา

สะพานแหงความรัก ตัง้อยูทางตะวันออกของถนน Tran Hung Dao ระหวางสะพาน
มังกรและสะพานแมน้ําฮัน น่ีเป็นสถานท่ีนัดพบท่ีโรแมนติคมากสําหรับคูรักท่ีรักกันและ
ราวกับจะพิสูจนความรักอันภักดีของพวกเขามีคูรักจํานวนมากท่ีปิดกัน้ความรักไวบน
สะพาน "สะพานแหงความรัก" ยังเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับ "คูรัก" ถายภาพงาน
แตงงาน

สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแหงใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666
เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอ
สองฟากฝ่ังของแมน้ําฮัน เปิดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแหงน้ีเป็น Landmark แหง
ใหมของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

เป็นสนามบินหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นสนามบิน
นานาชาติท่ีสามของประเทศ และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขางหนา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก. 

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง     

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน 

่ ่



คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน

หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

เมื่อมื่การอออกตัว๋เครื่องบินแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัว
ถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การ
สํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

้



4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน


