#13856 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว 4 วัน 3 คืน
สวนสนุกแฟนตาซีพารค ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน บิน PG
(พักบานาฮิลส)
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว สะพานแหงความรัก สะพานมังกร หมูบาน
แกะสลักหินออน สะพานญี่ปุน บานเลขที่101 นั่งกระเชาขึ้นบานาฮิลล พระราชวัง
เว ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม วัดหลินอึ๋ง หาดมีเค ตลาดฮาน

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดานัง - ดานัง - สะพานแหงความรัก - สะพาน
มังกรเวียดนาม - รูปปั ้นปลามังกร

2

ฮอยอัน - หมูบา นแกะสลักหินออน - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุนใน
ประเทศเวียดนาม - บา นเลขที่ 101 - วัดฟ ุกเกี๋ยน (สมาคมฟ ุกเกี๋ยน) - หมูบา นกัม
๊ ทาน
(นั่งเรือกระดง) - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค









โรงแรม



Adina
Hotel/Hoang
Dai 2
Hotel/Grand
Jeep Hotel
หรือเทียบเทา



Mecure Bana
Hills French
Village หรือ
เทียบเทา

3

สะพานสีทอง - ยอดเขาบานาฮิลล - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล - สวนดอกไมบานาฮิลล เว - รา นของฝากเวียดนาม - อุโมงคหายเวิน - ลองเรือมังกรแมนํ้า หอม







Green
Hotel/Century
Hotel หรือ
เทียบเทา

4

พระราชวังเว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - ดานัง - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - หา
ดมีเค - ตลาดฮาน - ทา อากาศยานดานัง - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65

฿11,999
฿9,999

฿11,999
฿9,999

฿11,999
฿9,999

฿4,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - ดานัง สะพานแหงความรัก - สะพานมังกรเวียดนาม - รูปปนปลามังกร
บาย
13.30 น. พรอมกันที่สนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอรเวย เจาหน าที่ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดบริเวณ
ชั้น 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ กอนเวลา BOADING TIME
16.20 น. เหินฟ าสู เมืองดานั ง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 997 บริการอาหารบน
เครื่อง
คํ่า
18.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดานั ง ประเทศเวียดนาม รับกระเป าสัมภาระ หลังจากผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง
เมืองดานั ง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษ เมนูซีฟูด+เมนูกุงมังกร
หลังอาหารคํ่านํ าทานชม สะพานแหงความรัก เป็ นสะพานที่ถ ูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหงนี้ ใหทาน
ไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ
นํ าทานชม สะพานมังกร อีกหนึ่ งที่เที่ยวแหงใหม เชื่อมตอสองฟากฝั่ งของแมนํ้าฮัน เนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี
แหงอิสรภาพของเมืองดานั ง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้ เป็ น Landmark แหงใหมของเมืองดานั ง ซึ่งมีรูปปั้ นที่มีหัวเป็ นมังกรและ
หางเป็ นปลา พนนํ้ า คลายๆสิงคโปร (วันเสาร-อาทิต ยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนนํ้ า และพนไฟเป็ นเวลา 5 นาที)
พักที่ Adina Hotel/Hoang Dai 2 Hotel/Grand Jeep Hotel หรือเทียบเทา



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



คํ่า

ทาอากาศยานดานัง
เป็ นทาอากาศหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็ นทาอากาศ
นานาชาติที่สามของประเทศนอกเหนื อจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิ คมของฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1940 ที่
นี่ ยังเคยเป็ นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม

ดานัง
เป็ นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝั่ งทะเลจีนใต จัดเป็ น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

สะพานแหงความรัก
สะพานแหงความรัก ตั้งอยูทางตะวันออกของถนน Tran Hung Dao ระหวางสะพาน
มังกรและสะพานแมนํ้าฮัน นี่ เป็ นสถานที่นัดพบที่โรแมนติคมากสําหรับคูรักที่รักกันและ
ราวกับจะพิสูจน ความรักอันภักดีของพวกเขามีคูรักจํานวนมากที่ปิดกั้นความรักไวบน
สะพาน "สะพานแหงความรัก" ยังเป็ นสถานที่ที่เหมาะสําหรับ "คูรัก" ถายภาพงาน
แตงงาน

สะพานมังกรเวียดนาม
สะพานมังกร เป็ นอีกหนึ่ งที่เที่ยวที่สําคัญของเมืองดานั ง มีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝั่ ง
ของแมนํ้าฮัน เปิ ดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานั ง สะพานมังกรแหงนี้ ถ ือเป็ นแลนมารคสําคัญที่หนึ่ งของ
เมืองดานั ง ซึ่งมีรูปปั้ นที่มีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พนนํ้ า คลายๆ สิงคโปร

รูปปนปลามังกร
รูปปั้ นปลามังกร มีนํ้าหนั กเกือบ 200 ตันสูง 7.5 เมตรจากบล็อกหินออนสีขาว 5 กอน
เป็ นอัญมณีที่มีคุณภาพสูงลายสวยๆ มีผูเขาชมมากมายในการเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยว
สํารวจ และถายรูปที่ระลึก

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูซีฟูด+เมนูกุงมังกร
 Adina Hotel/Hoang Dai 2 Hotel/Grand Jeep Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2

ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอ
ยอัน - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - บานเลขที่ 101 - สมา
คมฟุกเกี๋ยน (วัดฟุกเกี๋ยน) - หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง) กระเชาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสูเมืองฮอยอัน ฮอยอันในปั จจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ
จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มให ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป องเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัต ิศาสตร
ของ
นํ าทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเป็ นหมูบานแหงหนึ่ งอยูในตัวเมืองดานั งที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องงาน
ฝี มือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหลานี้ เพื่อเอากลับไปเป็ นของฝาก
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูต ัวเมืองโบราณฮอยอัน นํ าทานชม สะพานญี่ปุน ที่สรางโดยชาวญี่ปุน เป็ นรูปทรงโคง มีหลังคามุง
กระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรง
นํ าทานขอพร ศาลเจาโบราณ เป็ นศาลเจาที่เกาแกของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัต ุรัส ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุน กับชาวจีน
บานประจําตระกูลอยูบนถนนตรันฝู เป็ นที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน
นํ าทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน าบานติดถนนสายหนึ่ ง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหนึ่ ง เป็ น
สถาปั ต ยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน จากนั ้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้ง
อยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองนี้ มีเสน หมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีน
และญี่ปุน ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเป็ นอยางดี
นํ าทาน ลองเรือกระดงหมูบานกัม
๊ ทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีต ชวงสงคราม
หมูบานแหงนี้ เคยเป็ นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมูบานแหงนี้ คือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงนี้
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานนั่ งกระเชาสู บานาฮิลล ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศน ของเมือง กระเชาบานา-ฮิลลเป็ นกระเชาลอยฟ ารางเดียวแบบไมหยุด
จอดเป็ นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุค (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานี เฟรนชฮิลล
อันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท
หลังจากนั ้นอิสระทานที่ สวนสนุกแฟนตาซีพารค ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนั ง 4D
ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปิ้ งของที่ระลึกของสวนสนุก (รวมคาเขา คา
กระเชาไฟฟ า และคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยางยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขี้ผึ้ง ราคาคาเขา
100,000.- ดอง)
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารบนบาน า ฮิลส อาหารแบบบุฟเฟ ต 
พักที่ Mecure Bana Hills French Village หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฮอยอัน
เป็ นเมืองขนาดเล็กริมฝั่ งทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจัง
หวัดกวางนาม มีประชากรอาศัยอยูราว 80,000 คน ในอดีต เคยเป็ นเมืองทาที่ใหญที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต เป็ นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่ ง
ในเวียดนาม องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเป็ นมรดกโลก

หมูบานแกะสลักหินออน
หมูบานแกะสลักหินออน เป็ นหมูบานแหงหนึ่ งอยูในตัวเมืองดานั งที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไป
ทั่วโลกในเรื่องงานฝี มือ การแกะสลักหินออน หินหยก ที่นักทองเที่ยวสามารถเลือกชม
และซื้อกลับไปเป็ นของฝากทางบานได

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน
ดวยเสน หที่ถ ูกอนุรักษไว บานในแถบนี้ จะมีอาคารสีเหลืองสดใสโดดเดนเป็ นเอกลักษณ
รวมถึงมีไฮไลตคือโคมไฟหลายรอยดวง ซึ่งเมื่อตกคํ่าโคมไฟจะสวางไสวไปทั่วเขตเมืองเกา
นั บเป็ นภาพที่สวยงามมาก และอีกสิ่งหนึ่ งที่นาสนใจคือวิถ ีชีวิต ที่เรียบงายของชาวฮอยอัน
ที่ยังคงรักษาขนมธรรมเนี ยม ศิลปะ ประเพณีเกาๆ ของบรรพบุรุษที่ผสมผสานความเป็ น
จีน ญี่ปุน กับเวียดนามเอาไวไดอยางลงตัว

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม
เป็ นสะพานเกาแกที่เชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาว
ญี่ปุน ที่มาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพื่อใหรถผาน
ไดโดยชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่เขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการ
บูรณะซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซึ่งบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหลี่ยมจัต ุรัสซึ่ง
เป็ นศาลเกาแกอยูคูเมืองนี้ มานาน

บานเลขที่ 101
เป็ นบานที่มีสถาปั ต ยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางโดยไม 2 ชั้นดวยความ
ประณีต ดานหน าจะทําเป็ นรานบูต ิก ดานหลังเป็ นที่เก็บสินคา ภายในเป็ นที่อยูอาศัย มี
ลาดเปิ ดโลงเห็นทองฟ า และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองปู

วัดฟุกเกี๋ยน (สมาคมฟุกเกี๋ยน)
เป็ นวัดของสมาคมชาวจีนอพยพที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ นศูนยรวม
ของชาวจีนที่อพยพเขามาในชวงปี พ.ศ 2388-2428 โดยพื้นที่สมาคมใชสําหรับเป็ นที่
พบปะของคนหลายรุนที่อพยพมาจากมณฑลฟุกเกี๋ยนที่มีพื้นเพและแซเดียวกัน มีจุดเดน
อยูที่งานไมแกะสลักลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ
การนํ าธูปที่ขดเป็ นกนหอยมาจุดทิ้งไวเพื่อเป็ นสิริมงคล

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)
หมูบานกัม
๊ ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่ งเรือกระดง Cam Thanh Water
Coconut Village หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีต
ชวงสงครามที่นี่เป็ นที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ อาชีพประมง
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานํ าที่พายเรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยอดเขาบานาฮิลล
ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูที่เครื่องเลนใน Disney vietnam ที่สูงที่สุดอีกแหงหนึ่ ง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนี ยภาพของภูเขาสูงของที่นี่ การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนี ยภาพในหุบเขาสีเขียวเหนื อพื้นดิน

ยอดเขาบานาฮิลล
ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูที่เครื่องเลนใน Disney vietnam ที่สูงที่สุดอีกแหงหนึ่ ง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนี ยภาพของภูเขาสูงของที่นี่ การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนี ยภาพในหุบเขาสีเขียวเหนื อพื้นดิน

สวนสนุกแฟนตาซีพารค
ที่นี่เป็ นสวนสนุกบนบาน าฮิลล ภายในมีหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนั ง
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง และอื่นๆ ถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือจะเดินชอปปิ้ งซื้อ
ของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจก็ได



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารแบบบุฟเฟ ต 
 Mecure Bana Hills French Village หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

สะพานสีทอง - กระเชาบานาฮิลล - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล สวนดอกไมบานาฮิลล - เว - รานของฝากเวียดนาม - อุโมงค
หายเวิน - ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบาน า ฮิลส เป็ นสะพานสีทอง
ทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหน งที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดทองเที่ยวนึ งที่ไดรับความนิ ยมเป็ นอยางมาก
ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบาน าฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอิ่ม
กระเชาไฟฟ าบาน าฮิลส เนื่ องจากในสวนของบาน าฮิลสมีหลากหลายโซน ดังนั ้นนอกจากกระเชาไฟฟ าที่นําทานมายังดานบน
แลวยังมีกระเชาอีก 2 สาย หากทานใดที่ช่ น
ื ชอบและอยากจะขึ้นกระเชาซํ้าอีก ก็สามารรถนั่ งไดเทาที่ทานพอใจ ทานสามารถ
เยี่ยมชมบาน าฮิลสแหงนี้ ไดโดยรอบ
นํ าทานชม โรงเก็บไวน เป็ นหองเก็บไวน ที่มีลักษณะคลายถํ้าที่ถ ูกสรางขึ้นมา ตั้งอยูบนเขาบาน าฮิลส โดยหองแหงนี้ จะถูกจัด
ออกเป็ นหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเป็ นรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล
หลังจากนั ้นนํ าทานชม สวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็ นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไม
หลากหลายพันธุถ ูกจัดเป็ นสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองเว
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
โดยนํ าทานเดินทาง ผานเสนทางหายเวิน ที่เลียบชายฝั่ งทะเล ผานภูเขา ทองทุงและชนบท และลอดอุโมงคที่ขุดลอดใตภูเขาที่
ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ระหวางทางนํ าทานชมสิ้นคาพื้นเมืองรานเยื้อไผ รานไขมุก
หลังอาหารคํ่านํ าทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิ ดของแมนํ้าหอมมาจากบริเวณตนนํ้ าที่อุดมไปดวยดอกไมปาที่
สงกลิ่นหอม เป็ นแมนํ้าสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดชมการแสดงดนตรีพื้นบาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
่

พักที่ Green Hotel/Century Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สะพานสีทอง
เป็ นสะพานที่ต ั้งตระหงานอยูเหนื อหุบเขาบานาฮิลล มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเล 1400
เมตร มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็ น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุด
ตานั กทองเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็ นอุงมือหินขนาดยักษ ที่แบกรับสะพานสีทองนี้ เอาไว ที่
นี่ เหมาะมากที่จะมาพักผอนหยอนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศน อันกวางใหญที่ไกล
ออกไปเหมือนไมมีสิ้นสุด รูสึกราวกับวายืนอยูบนสวรรค

ยอดเขาบานาฮิลล
ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูที่เครื่องเลนใน Disney vietnam ที่สูงที่สุดอีกแหงหนึ่ ง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนี ยภาพของภูเขาสูงของที่นี่ การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนี ยภาพในหุบเขาสีเขียวเหนื อพื้นดิน

อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล
เป็ นสถานที่เก็บไวน บนบานาฮิลล ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงคจะมี
อุณหภูมิอยูที่ 16 ถึง 20 องศา วากันวาเป็ นอุณหภูมิที่ดีสําหรับการบมไวน สถานที่แหงนี้
ถูกเรียกวา “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส และสรางขึ้น
ตั้งแตปี 1923 ในยุคสมัยแหงการลาอาณานิ คมของฝรั่งเศส

สวนดอกไมบานาฮิลล
เป็ นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสที่ต ั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกทั้งยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงนี้ มีสีสันสวยสดงดงามมาก

เว
เมืองเวต ั้งอยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝั่ งทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของ
กษัต ริยในราชวงศเหวียน ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมือง
เว มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ปุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัต ิ ตอมา
เมืองเวไดกลายเป็ นสวนหนึ่ งของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเป็ น 2 สวน และ
ไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนั กทองเที่ยวเพราะมี
แหลงประวัต ิศาสตร วัฒนธรรม เสน หที่ไรกาลเวลาของสถาปั ต ยกรรมที่ลํ้าคามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่ งแมนํ้าหอมดวย

รานของฝากเวียดนาม
อิสระเลือกซื้อสินคา งานหัต ถกรรมพื้นบาน หรือของฝากเวียดนามตางๆ กันไดต าม
อัธยาศัย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อุโมงคหายเวิน
เป็ นอุโมงคลอดเขาหายเวินที่มีความยิ่งใหญอลังการ ที่ถ ือเป็ นงานกอสรางแหงภาคความ
ภูมิใจของชาวเวียดนาม อุโมงคนี้มีระยะทางจากอีกฝั่ งไปอีกฝั่ งถึง 6,280 เมตร

ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม
ลองเรือมังกร ชมแมนํ้าหอม ซึ่งเป็ นแมนํ้าที่มีแหลงกําเนิ ดมาจากบริเวณตนนํ้ าที่อุดมไป
ดวยดอกไมปาที่สงกลิ่นหอม เป็ นแมนํ้าสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวนํ้ า
ใหเห็นอยูเป็ นระยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Green Hotel/Century Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

พระราชวังเว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - ดานัง - วัดหลิน
อึ้ง (วัดลินหอึ๋ง) - หาดมีเค - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังเว ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลอง ใชเป็ นที่รับรองเชื้อพระวงศระดับสูงและนั กการทูต ตาง
ประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิต รสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนั งตกแตงดวยนํ้ ามันครั่งสีแดงและลวดลาย
สีทอง มีต ําหนั กหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน
นํ าทานเดินทางสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แตละชั้นหมายถึงชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา มีรูปปั้ น
เทพเจา 6 องคคอยปกป องเจดียแหงนี้ ภายในเจดียมีพระสังกัจจายน ปิดทองพระพักตรอิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตู
กระจก
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางกลับสู เมืองดานั ง เป็ นเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนาม
นํ าทานสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่
ตั้งดี หันหน าออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิ ยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปั ก
รักษา
นํ าทานถายรูป หาดมีเค เป็ นหาดที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในเมืองดานั ง เนื่ องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและนํ้ าทะเลใสสวยงาม
ชายหาดนี้ ก็เป็ นที่นิยมในหมูคนทองถิ่นและนั กทองเที่ยว และมีรีสอรต หรูผุดขึ้นหลายแหง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระดงของชาว
บานที่ทําประมงแถวๆนี้ ลอยลําอยู อิสระใหทานไดถ ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
เดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานั ง ตั้งอยูริมแมนํ้าฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมนํ้า ดานหน าตลาดมี
ประติมากรรมริมแมนํ้าเป็ นรูปปั้ นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ

่

สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางเขาสู สนามบินดานั ง

คํ่า
18.55 น. เหินฟ ากลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 998
บริการอาหารคํ่าบนเครื่อง
20.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังเว
เป็ นพระราชวังเพียงแหงเดียวในประเทศเวียดนาม และเป็ นที่ประทับของกษัต ริยในรา
ชวงคเหงียนทั้ง 13 พระองค ในชวงระหวาง ค.ศ. 1802 – 1935 โดยมีกษัต ริยองคแรก
ชื่อกษัต ริยยาลอง พระองคสรางพระราชวังนี้ เมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี ค.ศ 1832
รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัต ริยองคสุดทายที่ประทับคือกษัต ริยเบาได ซึ่ง
เป็ นกษัต ริยองคสุดทายของเวียดนาม

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)
เป็ นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยูริมแมนํ้าหอม เป็ นอาคารทรงเจดียแปดเหลี่ยม 7 ชั้น สูง 21
เมตร ซึ่งสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง คําวาเทียนมู แปลวา เทพธิดา
ดังนั ้นนั กทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตั้ง
อยูฝั่งซายของริมแมนํ้าหอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจามิงหหมาง วัด
แหงนี้ นับเป็ นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิ กายเซน จุดเดนที่สุดของวัดแหงนี้ คือเจดียทรง
เกง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็ นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของ
พระพุทธเจา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดานัง
เป็ นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝั่ งทะเลจีนใต จัดเป็ น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)
วัดหลินอึ๋ง มีเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ต ั้งดี หันหน าออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดวกบัว
สงางาม ชาวประมงนิ ยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ วัดแหงนี้ นอกจากเป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวบานมากราบไหว
บูชาและขอพรแลว ยังเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม ที่เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมวิวที่
สวยงามชองเมืองดานั ง

หาดมีเค
เป็ นหาดทรายสีขาวสวยงามซึ่งทอดตัวอยูบนชายฝั่ งทะเลของเมือดานั ง เป็ นบริเวณที่ทหาร
อเมริกันรูจักกันดี เพราะใชเป็ นสถานที่พักผอนหยอนใจในสมัยสงครามเวียดนาม การ
เลนกระดานโตคลื่นกลายเป็ นกีฬาทางนํ้ ายอดฮิต ประจําหาดนี้ ปั จจุบันหาดนี้ ก็เต็มไปดวย
โรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเลนบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถ ีชีวิต ของชาว
ประมงที่มีจุดเดนที่ใชเรือกระดงในการหาปลา

ตลาดฮาน
ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานั ง ตั้งอยูริมแมนํ้าฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมนํ้า ดาน
หน าตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ้าเป็ นรูปปั้ นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึก
ใหเลือกซื้อ



คํ่า

ทาอากาศยานดานัง
เป็ นทาอากาศหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็ นทาอากาศ
นานาชาติที่สามของประเทศนอกเหนื อจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิ คมของฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1940 ที่
นี่ ยังเคยเป็ นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงิน
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถ ือวานั กทอง
เที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
- คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
- คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
- คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
- คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
- คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
- คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
่

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
- คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหน าทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
Passport หรือหนั งสือเดินทาง ตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
** หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า **
*รายการทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะคํานึ งถึงความปลอดภัย และผลประโยชน ของนั กทองเที่ยว
เป็ นหลัก*
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท**
- คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหน าทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
**ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกประเภทหองพักบนบาน าฮิลส ในกรณีหองพักเต็ม**
- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
- เมื่อมื่การอออกตั๋วเครื่องบินแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบินภาพเครื่องบินเป็ นเพียงรูปภาพ
ประกอบ ในวันเดินทางอาจมิใชเครื่องบินลําเดียวกัน
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนํ าแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนํ าใสกระเป าติดตัว
ถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ าน อยกวา 20,000 mAh หรือน อยกวา 100 Wh สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํ าขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. หามนํ าแบตเตอรี่สํารองใสกระเป าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
่

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน

