
#16103 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน วัด
หลินอ๋ึง บานาฮิลล ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน บิน VN
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน สะพานมังกร สะพานแหงความรัก กระเชา
ไฟฟาบานาฮิลส สวนสนุกแฟนตาซีพารค สะพานสีทอง มืองโบราณฮอยอัน
สะพานญี่ปุน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - ดานัง - สะพานแหงความรัก - สะพาน
มังกรเวียดนาม - รูปป้ันปลามังกร   

Grand
Jeep
Hotel or
Merry
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - หมูบานแกะสลักหินออน - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิ
ลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สวนดอกไมบานาฮิลล - สะพานสีทอง - อุโมงคเก็บไวนบา
นาฮิลล - ตลาดฮาน

  

Grand
Jeep
Hotel or
Merry
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ฮอยอัน - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญ่ีป ุนใน
ประเทศเวียดนาม - บานเลขที่ 101 - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 เม.ย. 65 - 20 เม.ย.
65

฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿2,500

24 เม.ย. 65 - 26 เม.ย.
65

฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

1 พ.ค. 65 - 3 พ.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿2,500

8 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿2,500

15 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

22 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

29 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

5 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

12 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

19 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

26 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

3 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,500

10 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

17 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500



27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

1 ส.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

14 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

4 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

11 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

18 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500

25 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - ดานัง -
สะพานแหงความรัก - สะพานมังกรเวียดนาม - รูปปนปลามังกร

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม บาย

15.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว L สายการบิน เวียดนามแอรไลน (VN) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ค่ํา

18.00 น. นําทานเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินท่ี VN626 ใชเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเปาสัมภาระ

หลังจากผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เป็นเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยางรวดเร็วท้ังขนาดและ
ความสําคัญซ่ึงตั้งอยูระหวางชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม

นําทานชม สะพานแหงความรัก เป็นสะพานท่ีถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิวของ
สะพานมังกรแบบเต็มๆ

นําทานชม สะพานมังกร อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแหงใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบ
ประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝ่ังของแมน้ําฮัน เปิดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแหงน้ีเป็น Landmark แหงใหมของเมืองดานัง

มีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเป็น
เวลา 5 นาที) และทานจะไดพบกับความงามของ แมน้ําฮาน ทามกลางไฟแสงสีของเมืองดานังยามค่ําคืน

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูซีฟ ูดและเมนูกุงมังกร

พักท่ี Grand Jeep Hotel or Merry Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานดานัง คํ่า

เป็นทาอากาศหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นทาอากาศ
นานาชาติท่ีสามของประเทศนอกเหนือจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานน้ีถูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 1940 ท่ี
น่ียังเคยเป็นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วัดหลินอ๋ึง (วัดลินหอ๋ึง) - หมูบานแกะสลักหินออน - กระเชาบา
นาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สวน
ดอกไมบานาฮิลล - สะพานสีทอง - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล -

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเป็นเวลา 5 นาที

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ดานัง

สะพานแหงความรัก

สะพานมังกรเวียดนาม

รูปปนปลามังกร

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ซีฟ ูดและเมนูกุงมังกร

 Grand Jeep Hotel or Merry Hotel หรือเทียบเทา

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

สะพานแหงความรัก ตั้งอยูทางตะวันออกของถนน Tran Hung Dao ระหวางสะพาน
มังกรและสะพานแมน้ําฮัน น่ีเป็นสถานท่ีนัดพบท่ีโรแมนติคมากสําหรับคูรักท่ีรักกันและ
ราวกับจะพิสูจนความรักอันภักดีของพวกเขามีคูรักจํานวนมากท่ีปิดกั้นความรักไวบน
สะพาน "สะพานแหงความรัก" ยังเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับ "คูรัก" ถายภาพงาน
แตงงาน

สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองดานัง มีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝ่ัง
ของแมน้ําฮัน เปิดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง สะพานมังกรแหงน้ีถือเป็นแลนมารคสําคัญท่ีหน่ึงของ
เมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ํา คลายๆ สิงคโปร

รูปป้ันปลามังกร มีน้ําหนักเกือบ 200 ตันสูง 7.5 เมตรจากบล็อกหินออนสีขาว 5 กอน
เป็นอัญมณีท่ีมีคุณภาพสูงลายสวยๆ มีผูเขาชมมากมายในการเท่ียวชมสถานท่ีทองเท่ียว
สํารวจ และถายรูปท่ีระลึก



ตลาดฮาน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึง
มีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวย
ปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต

ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน (รานของฝาก และสินคา OTOP) ภายในทานจะไดพบเห็นกับหินออน
ลวดลายการแกะสลักตางรวมถึงสื้นคา OTOP อ่ืนๆมากมาย ใหทานไดซ้ือไวเป็นของฝากท่ีระลึกในการมาเท่ียวเวียดนามครั้งน้ี

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเขาบานาฮิลสดวย กระเชาไฟฟาบานาฮิลส กระเชาไฟฟาท่ีบานา ฮิลสน้ีมีดวยกันท้ังหมด 3 สาย
แตละสายก็จะพาทานไปยังจุดตางๆ หากทานไหนชื่นชอบการน่ังกระเชา สัมผัสอากาศหนาวและชมวิวทิวทัศนก็สามารถน่ังได
แบบไมจํากัด (รวมคากระเชาแลว)

นําทานสู บานาฮิลล ด่ืมด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเป็นกระเชาลอยฟาราง
เดียวแบบไมหยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประ
ประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรา
มาในวันท่ีอากาศสดใส

บานาฮิลล เป็นรีสอรทและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซ่ึงการทองเท่ียวของเวียดนามไดโฆษณาวา
บานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยท่ีฝรั่งเศสเป็นเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไป
บนภูเขา สรางท่ีพัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใชเป็นท่ีพักผอน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี อุณหภูมิเฉล่ีย
ท้ังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทานั้น

หลังจากอาหารเชิญทานอิสระสนุกสานกับเครื่องเลนตางๆใน สวนสนุกแฟนตาซีพารค ทองเท่ียวชมความงามสไตลฝรั่งเศส
ในชวงเชาทานก็จะไดสัมผัสบรรยากาศสวยไปอีกแบบนึง

รวมคาเขา คากระเชาไฟฟา และคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขี้ผึ้ง ราคาคา
เขาประมาณ 100,000.- ดอง ทานท่ีสนใจสามารถสอบถามไดจากหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟตบนเขาบานาฮิลส

หลังจากนั้นนําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ท่ีมีดอกไม
หลากหลายพันธุถูกจัดเป็นสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถ
ถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับสัมผัสบรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก

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

นําทานชม โรงเก็บไวน เป็นหองเก็บไวน ท่ีมีลักษณะคลายถํ้าท่ีถูกสรางขึ้นมา ตั้งอยูบนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ีจะถูกจัด
ออกเป็นหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานท่ีเก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเป็นรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล

เดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมี
ประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึกใหเลือกซ้ือ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Grand Jeep Hotel or Merry Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)

หมูบานแกะสลักหินออน

ยอดเขาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

สวนสนุกแฟนตาซีพารค

วัดหลินอ๋ึง มีเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดใน
เวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดวกบัว
สงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวบานมากราบไหว
บูชาและขอพรแลว ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม ท่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ี
สวยงามชองเมืองดานัง

หมูบานแกะสลักหินออน เป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกชม
และซ้ือกลับไปเป็นของฝากทางบานได

ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูท่ีเครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูท่ีเครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

ท่ีน่ีเป็นสวนสนุกบนบานาฮิลล ภายในมีหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง และอ่ืนๆ ถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือจะเดินชอปป้ิงซ้ือ
ของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจก็ได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตบนเขาบานาฮิลส

สวนดอกไมบานาฮิลล บาย

เป็นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสท่ีตั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกท้ังยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศท่ีเย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงน้ีมีสีสันสวยสดงดงามมาก



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ฮอยอัน - หมูบานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระดง) - เท่ียวชมเมืองโบ
ราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - บานเลขท่ี
101 - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รวมคาเขา คากระเชาไฟฟา และคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขี้ผึ้ง ราคาคา
เขาประมาณ 100,000.- ดอง ทานท่ีสนใจสามารถสอบถามไดจากหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น

สะพานสีทอง

อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล

ตลาดฮาน

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

เป็นสถานท่ีเก็บไวนบนบานาฮิลล ท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงคจะมี
อุณหภูมิอยูท่ี 16 ถึง 20 องศา วากันวาเป็นอุณหภูมิท่ีดีสําหรับการบมไวน สถานท่ีแหงน้ี
ถูกเรียกวา “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสรางขึ้น
ตั้งแตปี 1923 ในยุคสมัยแหงการลาอาณานิคมของฝรั่งเศส

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Grand Jeep Hotel or Merry Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําทูโบน ใกลชายฝ่ังทะเล และเป็นทาเรือเกาท่ีเจริญรุงเรือง
มากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนยกลางสําคัญของการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันได
รับความเสียหายจากการสูรบและแมน้ําตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นท่ีเมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มี
สภาพบานเรือนท่ีสวยงาม

นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานกัม๊ทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงคราม
หมูบานแหงน้ีเคยเป็นท่ีพักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนท่ีหมูบานแหงน้ีคือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงน้ี

จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน

นําทานชม สะพานญ่ีป ุน ท่ีสรางโดยชาวญ่ีป ุน เป็นรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรงกลาง
สะพานมีเจดียทรง

่ ่ ่ ่ ่ ่



นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เป็นศาลเจาท่ีเกาแกของเมืองฮอยอัน สี่เหล่ียมจัตุรัส ซ่ึงสรางเชื่อมเขตชาวญ่ีป ุน กับชาวจีน
บานประจําตระกูลท่ีสรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะของผูคนท่ีอพยพมาจาก ฟุกเกี้ยนท่ีมีแซเดียวกัน

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

จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก รานคาขายของท่ีระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรูสึกวา
เมืองน้ีมีเสนหมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญ่ีป ุน ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูเฝอเวียดนาม

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย

15.20 น. นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี VN627

17.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ฮอยอัน

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจัง
หวัดกวางนาม มีประชากรอาศัยอยูราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เป็นแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึง
ในเวียดนาม องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเป็นมรดกโลก

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

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

เป็นสะพานเกาแกท่ีเชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาว
ญ่ีป ุน ท่ีมาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพ่ือใหรถผาน
ไดโดยชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งท่ีเขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการ
บูรณะซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซ่ึงบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสซ่ึง
เป็นศาลเกาแกอยูคูเมืองน้ีมานาน



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

บานเลขที่ 101
เป็นบานท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางโดยไม 2 ชั้นดวยความ
ประณีต ดานหนาจะทําเป็นรานบูติก ดานหลังเป็นท่ีเก็บสินคา ภายในเป็นท่ีอยูอาศัย มี
ลาดเปิดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนท่ีพักอาศัยหลายสวน รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองปู

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เฝอเวียดนาม

ทาอากาศยานดานัง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 บาย

เป็นทาอากาศหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นทาอากาศ
นานาชาติท่ีสามของประเทศนอกเหนือจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานน้ีถูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 1940 ท่ี
น่ียังเคยเป็นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง เน่ืองจากเป็นชวงเทศกาลปีใหม ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทอง
เท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

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

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-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 รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

- คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
่ ่



- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

- คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
 

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
 

หมายเหตุ
- คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

- เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) 3,900 บาท/ทาน

- หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

- ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงประเภทหองพัก ในกรณีหองพักเต็ม

- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

- เมื่อมื่การอออกตั๋วเครื่องบินแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัว
ถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

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

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี

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 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจาก
คาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

้



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
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


