


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินดานัง	-	เมืองเว	-	อุโมงคหายเวิน	-
พระราชวังเว	-	ตลาดดองบา	-	ลองเรือมังกร

พักที่	ELEGANT	HUE
HOTEL	/	GREEN
HOTEL	/	CENTURY
HOTEL	4	ดาวหรือ
ระดับเทียบเทา

2 วัดเจดียเทียนหมู	หรือ	วัดเทียนมู	-	สุสานจักรพรรดิ	ไคดิงห	-	ฮอ
ยอัน	-	หมูบานแกะสลักหินออน	-	สะพานญี่ป ุนในประเทศ
เวียดนาม	-	สมาคมฟุกเกีย๋น	-	บานเลขที่	101	-	เมืองดานัง

พักที่	ADINA	HOTEL	/
HOANG	DAI	2
HOTEL	/	NESTA
HOTEL	3	ดาวหรือ
ระดับเทียบเทา

3 Ba	Na	Hills	-	THE	FANTASY	PARK	-	สะพานมังกร

พักที่	ADINA	HOTEL	/
HOANG	DAI	2
HOTEL	/	NESTA
HOTEL	3	ดาวหรือ
ระดับเทียบเทา

4 หาดมีเค	-	วัดหลินอึ้ง	หรือ	วัดลินหอึง๋	-	ตลาดฮาน	-	สนามบิน
ดานัง	-	สนามบินดอนเมือง

24	ก.พ.	61	-	27	ก.พ.	61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿3,000

8	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿3,000

15	มี.ค.	61	-	18	มี.ค.	61 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿3,000

12	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿16,888 ฿16,888 ฿16,888 ฿3,000

26	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

3	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

7	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

19	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

9	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500

30	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿3,500



ชวงเชา
07.00	น.	พรอมกันที่สนามบิน	ทาอากาศยานดอนเมือง	ชัน้	3	ประตู	2	เคาเตอร	2	สายการบินแอร

เอเชีย	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.10	น.	เหินฟาสู	เมืองดานัง	ประเทศเวียดนาม	โดยสายการบิน	แอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD	636
11.30	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดานัง	ประเทศเวียดนาม	รับกระเปาสัมภาระ	หลังจากผานขั้นตอน

ศุลกากรแลว
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานออกเดินทางสู	เมืองเว	ตั้งอยูใจกลางของประเทศเวียดนาม	อยูหางจากชายฝ่ังทะเล	12	กิโลเมตร	เป็น

เมืองของกษตัริยในราชวงศเหวียน	ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง	33	ปี	เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลง
ประวัติศาสตร	วัฒนธรรม	เสนหที่ไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ลํ้ าคามีแบบฉบับของตนเอง	และยังมีความ
งามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย
โดยนําทานเดินทาง	ผานเสนทางหายเวิน	กอสรางโดยเอกชนจากญี่ป ุนและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผูลงทุนดาน

งบประมาณระยะทาง	108	กม.	ที่เลียบชายฝ่ังทะเล	ผานภูเขา	ทองทุงและชนบท	และลอดอุโมงคที่ขุดลอดใต
ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	มีความยาว	6.28	กม.	เพื่อเชื่อมระหวางเมืองดานังกับเมืองเว
นําทานเดินทางสู	พระราชวังเว	ที่สรางขึน้ในสมัยพระเจายาลอง	ใชเป็นที่รับรองเชื้อพระวงศระดับสูงและ

นักการทูตตางประเทศ	สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ	ตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม	เพดาน	เสา	คาน	ผนังตกแตง
ดวยน้ํามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง	มีตําหนักหลายหลัง	อุทยาน	วัด	ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน
จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการซื้อของที่	ตลาดดองบา	ตลาดในรมแหงเมืองเวตั้งอยูติดริมแมน้ําหอม	มี	2

ชั้น	ขายทั้งสินคาของที่ระลึกตางๆ	และของใชประจําวัน	ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจายซื้อของกันอยางคับคั่ง

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารคํ่านําทาน	ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม	แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจากบริเวณตนน้ําที่อุดม

ไปดวยดอกไมป าที่สงกลิ่นหอม	เป็นแมน้ําสายสั้นๆ	บนเรือทางจะไดชมการแสดงดนตรีพื้นบาน	และนักรองชาว
เวียดนามที่จะมาขับกลอมบทเพลงใหทานไดสนุกสนาน	(ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ	45-60	นาที)
พักที	่ELEGANT	HUE	HOTEL	/	GREEN	HOTEL	/	CENTURY	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เป็นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง	และเป็นสนาม
บินนานาชาติที่สามของประเทศ	และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขาง
หนา



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมือง	เว	ตั้งอยูใจกลางของประเทศ	อยูหางจากชายฝ่ังทะเล	12	กิโลเมตร	เป็น
เมืองของกษตัริยในราชวงศเหวียน	ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง	33	ปี	ฝรั่งเศส
ก็บุกเขาโจมตีเมืองเว	มาถึงปีพ.ศ.2488	ญี่ป ุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจา
เบาไดสละราชสมบัติ	ตอมาเมืองเวไดกลายเป็นสวนหน่ึงของเวียดนามใต	ตาม
การแบงประเทศออกเป็น	2	สวน	และไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของ
โงดินหเยียม	เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวัติศาสตร
วัฒนธรรม	เสนหที่ไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ลํ้ าคามีแบบฉบับของ
ตนเอง	และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย

รอดอุโมงค	Hai	Van	ที่มีความยิ่งใหญ	อลังกาลเป็นงานกอสรางแหงภาคความ
ภูมิใจของวิศวกร	กรรมกรชาวเวียดนาม	ทานจะไดชมและบันทึกภาพของ
อุโมงคทางบกที่มีความยาว	6280	เมตรพาลอดภูเขา

เป็นพระราชวังเพียงที่น่ีที่เดียวในประเทศเวียดนาม	และเป็นที่ประทับของ
กษตัริยในราชวงคเหงียนทั้ง	13	พระองค	ในชวงระหวาง	คศ.	1802	–	1935
กษตัริยองคแรก	ชื่อกษตัริยยาลอง(	Gia	Long)	พระองคสรางพระราชวังน้ีเมื่อ
ค.ศ.1805	แตแลวเสร็จในปี	ค.ศ	1832	รวมระยะเวลากอสรางนานถึง	27	ปี
กษตัริยองคสุดทายที่ประทับชื่อกษตัริย	เบาได	และเป็นกษตัริยองคสุดทายของ
เวียดนาม

เป็นตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว	ที่อยูติดกับเมื่อน้ําเหือง	หรือแมน้ําหอม
เป็นแหลงชุมนุมคนไทยในเมืองเวที่ไมไดนัด	หมายกันมากอน	ของที่น่ีสามารถ
ตอรองได	และจําเป็นตองตอดวย	เพราะราคาบางอยางก็สูง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ELEGANT	HUE	HOTEL	/	GREEN	HOTEL	/	CENTURY	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

ลองเรือมังกร	ชมแมน้ําหอม	แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวย
ดอกไมป าที่สงกลิ่นหอม	เป็นแมน้ําสายสั้นๆ	ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบาน
ชาวน้ําใหเห็นอยูเป็นระยะๆ	(ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ	45-60	นาที)



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	วัดเทียนมู	ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม	7	ชั้น	แตละชั้นหมายถึงชาติภพตางๆ	ของพระพุทธเจา	มี

รูปป้ันเทพเจา	6	องคคอยปกปองเจดียแหงน้ี	ภายในเจดียมีพระสังกัจจายนปิดทองพระพักตรอิ่มเอิบกับพระพุทธ
อีกสามองคอยูในตูกระจก
จากน้ันนําทานชม	สุสานจักรพรรดิไคดิงห	เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรม

ตะวันออกเขากับสถาปัตยกรรมตะวันตก	ดวยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศเหวียนพระองคเดียวที่ไดเดินทางไป
ประเทศฝรั่งเศส	สุสานแหงน้ีสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี	โดยใชเวลากอสรางนานถึง	11	ปี	พระเจาไค
ดิงหเป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจาเบาได	ทรงครองราชยอยู	9	ปี	ในยุคที่ฝรั่งเศสเขามาปกครอง	

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสูเมือง	ฮอยอัน	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําทูโบน	ใกลชายฝ่ังทะเล	และเป็นทาเรือเกาที่เจริญรุงเรืองมากในชื่อ

ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก	มีสภาพบาน
เรือนที่สวยงาม	สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ	จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มให
ทุนทําโครงการบูรณะ	เพื่อปกปองเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของสถาปัตยกรรมที่ลํ้ าคา	

ระหวางทางนําทานชม	หมูบานแกะสลักหินออน	ซึ่งเป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียง
โดงดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ	การแกะสลักหินออน	หินหยก	ทานสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลัก
เหลาน้ีเพื่อเอากลับไปเป็นของฝาก	หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบาน
จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน	นําทานชม	สะพานญีป่ ุน	ที่สรางโดยชาวญี่ป ุน	เป็นรูปทรง

โคง	มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น	ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส	ซึ่งสราง
เชื่อมเขตชาวญี่ป ุน	กับชาวจีน
ชม	จัว่ฟุกเกีย๋น	บานประจําตระกูลที่สรางขึน้เมื่อพ.ศ.2335	อยูบนถนนตรันฝู	เป็นที่พบปะของผูคนที่อพยพ

มาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน
นําทานเดินทางสู	บานเลขที	่101	ถนนเหวียนไทฮ็อก	หนาบานติดถนนสายหน่ึง	หลังบานไปจรดถนนอีกสาย

หน่ึง	เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน	สรางดวยไม	2	ชั้น	ดวยความประณีต	ดานหนาจะทํา
เป็นรานบูติก	ดานหลังเป็นที่เก็บสินคา	ภายในเป็นที่อยูอาศัย	มีลาดเปิดโลงเห็นทองฟา	และมีเฉลียงเชื่อมตอ
สวนที่พักอาศัยหลายสวน	รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากน้ันอิสระใหทานเดินชมเมือง	ซื้อของที่ระลึก	รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ	ยิ่งเดินชม

เมืองก็จะรูสึกวาเมืองน้ีมีเสนหมาก	บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ	รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ป ุน	ซึ่ง
ไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี	ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน	วัดวาอาราม	เจดีย	ศาลาประชมคม
ศาลเจา	บานประจําตระกูล	และรานคาตางๆ

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	…เมนูพิเศษ!!	กุงมังกร
หลังอาหารคํ่านําทานเดินทางสู	เมือง	ดานัง	เป็นเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วทั้ง

ขนาดและความสําคัญซึ่งตั้งอยูระหวางชายฝ่ังทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
พักที	่ADINA	HOTEL	/	HOANG	DAI	2	HOTEL	/	NESTA	HOTEL	3	ดาวหรือระดับเทียบเทา

(โรงแรมที่ดานงัสวนใหญไมคอยมีหองTripleจะใชหองเป็นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธมหายาน	ตั้งอยูริมแมน้ําหอม	เป็นอาคารทรงเจดียแปดเหลี่ยม	7
ชั้น	สูง	21	เมตร	ซึ่งสรางขึน้ใน	ค.ศ.1601	ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง	(Nguyen
Hoang)	คําวา	เทียนหมุ	แปลวา	เทพธิดา	ดังน้ัน	นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญ
มาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยใหวา	“วัดเทพธิดาราม”	ตั้งอยูฝ่ังซายของริมแมน้ํา
หอมของประเทศเวียดนาม	ทางไปสุสานของพระเจามิงหหมาง	วัดแหงน้ีนับ
เป็นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน	จุดเดนที่สุดของวัดแหงน้ีคือ	เจดีย
ทรงเกง	8	เหลี่ยม	สูงลดหลั่นกัน	7	ชั้น	แตละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพตางๆ
ของพระพุทธเจา	สวนทางฝ่ังซายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆัง
สําริดขนาดใหญหนักถึง	2,000	กิโลกรัม	ถัดมาทางดานหลังของเจดียเป็น
ประตูทางเขาสูบริเวณภายในวัด	มีรูปป้ันเทพเจา	6	องค	คอยยืนเฝาปกปองไม
ใหความชั่วรายเขามาเยือนและวัดแหงน้ีเองมีความสําคัญทางประวัติศาสตร
และการเมืองในชวงยุคหลังของเวียตนาม	เมื่อพระภิกษุทิกกวางหยุก	เจา
อาวาสของวัดเทียนมูไดใชรถออสตินสีฟาคันเล็กเป็นพาหนะไปเผาตัวเองที่



กลางกรุงไซงอนหรือโฮจิมินหซิตี้ในปัจจุบัน	ในชวงสายของวันที่	11	มิถุนายน
พ.ศ.	2506	เพื่อประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสตและการ
ฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลโงดินหเดียมที่เป็นคาทอลิก	รวมทั้งใชความ
รุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนในประเทศ	ปัจจุบันรถ
ออสตินสีฟาคันน้ันไดถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภายในวัดแหงน้ี

สุสานจักรพรรดิ	ไคดิงห	ซึ่งเป็นสุสานที่องคจักรพรรดิองคที่	12	สรางขึน้และ
ถือวาเป็นสุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการกอสรางที่มีลวดลายออนชอย
ผสมผสานกับความงามของภาพตกแตงผนังดวยกระเบื้องสี	ซึ่งเป็นศิลปะของ
ชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ไดรับการตกทอดมานับพันปี	และภาพเขียนอัน
วิจิตรบรรจงที่ฝาเพดานที่ศิลปินบรรจงใชพูกันวาดดวยเทา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยู
ในเขตจังหวัดกวางนาม	มีประชากรอาศัยอยูราว	80,000	คน	ในอดีตเคยเป็น
เมืองทาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

หมูบานแกะสลักหินออน	ซึ่งเป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังที่มีชื่อ
เสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ	การแกะสลักหินออน	หินหยก

สะพานเกาแกที่เชื่อมโยงถนนสองแหง	สรางขึน้อยางแข็งแรงตั้งแตปี	1593
โดยชาวญี่ป ุน	ที่มาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน	ตอมามีการขยายถนนลอดใต
สะพานเพื่อใหรถผานไดโดยชาว	ฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่เขามามีบทบาทในการ
ปกครองเวียดนาม	และตอมาไดมีการบูรณะซอมแซมครั้งใหญในปี	1986

เป็นวัดที่นับเป็นศูณยืกลางของการเที่นวชมเมืองโบราณฮอยอันหรือโ่ยอาน
ซึ่งเป็นศูณยรวมของชาวจีนที่อพยพเขามาในชวงปี	พ.ศ	2388-2428	ถือเป็น
สมาคมชาวจีนที่ใหญและเกแกที่สุดของเมืองฮอยอัน	โดยพื้นที่สมาคมใช
สําหรับเป็นที่พบปะของคนหลายรุนที่อพยพมาจากมณฑลฟุกเกีย๋นที่มีพื้นเพ
และแซเดียวกัน	โดยใชเป็นที่ระลึกถึงถิ่นกําเนิดและบูชาบรรพบุรุษในตระกูล
ของตน	และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สรางขึน้พื่ออุทิศใหลัทธิของพระนาง
เทียนเหา



โรงแรมที่ดานังสวนใหญไมคอยมีหองTriple	จะใชหองเป็น	Twin	และเพิ่มเตียงเสริมแทน

บานเลขที่	101	ถนนเหวียนไทฮ็อก	หนาบานติดถนนสายหน่ึง	หลังบานไปจรด
ถนนอีกสายหน่ึง	เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน	สราง
ดวยไม	2	ชั้น	ดวยความประณีต	ดานหนาจะทําเป็นรานบูติก	ดานหลังเป็นที่
เก็บสินคา	ภายในเป็นที่อยูอาศัย	มีลาดเปิดโลงเห็นทองฟา	และมีเฉลียงเชื่อม
ตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน	รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	กุงมังกร
	พักที่	ADINA	HOTEL	/	HOANG	DAI	2	HOTEL	/	NESTA	HOTEL	3	ดาวหรือระดับเทียบเทา

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต	ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต	จัด
เป็น	1	ใน	5	เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานน่ังกระเชาสู	บานาฮิลล	ดื่มดํ่ าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง	5,810	เมตร	กระเชาบานา-

ฮิลลเป็นกระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก	ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุค
เมื่อวันที่	9	มีนาคม	ค.ศ.2009	(ใชเวลาประประมาณ	15	นาที)	ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลล
รีสอรท	และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส	บานาฮิลล	เป็นรีสอรทและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนบานาฮิลล	(อาหารแบบบุฟเฟ ต)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนสนุก	FANTASY	PARK	ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความ

มันสของหนัง	4D	ระทึกขวัญกับบานผีสิง	เกมสสนุกๆ	เครื่องเลนเบาๆ	รถไฟเหาะ	หรือจะเลือกชอปป้ิงของที่ระลึก
ของสวนสนุก	ไดเวลานําทานน่ังกระเชากลับสูดานัง	สมควรแกเวลานําทานน่ังกระเชาลงสูดานลาง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารคํ่าน้ันนําทานชม	สะพานมังกร	(Dragon	Brigde)	อีกหน่ึงที่เที่ยวแหงใหม	สะพานที่มีที่มี

ความยาว	666	เมตร	ความกวางเทาถนน	6	เลน	ดวยงบประมาณราคาเกือบ	1.5	ลานลานดอง	เชื่อมตอสองฟาก
ฝ่ังของแมน้ําฮัน	เปิดใหบริการเมื่อ	29	มีนาคม	พ.ศ.	2556	เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ	38	ปี	แหงอิสรภาพของ
เมืองดานัง	ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ีเป็น	Landmark	แหงใหมของเมืองดานัง	ซึ่งมีรูปป้ันที่มีหัวเป็นมังกรและหาง
เป็นปลา	พนน้ํา	คลายๆสิงคโปร	(วันเสาร-อาทิตยเวลา	3	ทุม	มังกรจะพนนํ้า	และพนไฟเป็นเวลา	5	นาที)
พักที	่ADINA	HOTEL	/	HOANG	DAI	2	HOTEL	/	NESTA	HOTEL	3	ดาวหรือระดับเทียบเทา

(โรงแรมที่ดานงัสวนใหญไมคอยมีหองTripleจะใชหองเป็นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



วันเสาร-อาทิตยเวลา	3	ทุม	มังกรจะพนน้ํา	และพนไฟเป็นเวลา	5	นาที
โรงแรมที่ดานังสวนใหญไมคอยมีหองTripleจะใชหองเป็นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน

น่ังกระเชาขึน้สู	Ba	Na	Hills	สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของ
ภูเขาสูงของที่น่ี	การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล	อาจทําใหเราลืมเวลา
ไปเล	เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสี
เขียวเหนือพื้นดิน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนบานาฮิลล	(อาหารแบบบุฟเฟต)

เป็นสวนหน่ึงของบานา	ฮิลล	ที่สามารถพบกับเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ
เชน	หนัง	4D,	ระทึกขวัญกับบานผีสิง,	รถไฟเหาะ	และชอปป้ิงซื้อของที่ระลึก
ภายในสวนสนุก	มีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความมันสของ
หนัง	4D	ระทึกขวัญกับบานผีสิง	เกมสสนุกๆ	เครื่องเลนเบาๆ	รถไฟเหาะ	หรือ
จะเลือกชอปป้ิงของที่ระลึกของสวนสนุก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ADINA	HOTEL	/	HOANG	DAI	2	HOTEL	/	NESTA	HOTEL	3	ดาวหรือระดับเทียบเทา

สะพานมังกร	(Dragon	Brigde)	อีกหน่ึงที่เที่ยวแหงใหม	สะพานที่มีที่มี
ความยาว	666	เมตร	ความกวางเทาถนน	6	เลน	ดวยงบประมาณราคาเกือบ
1.5	ลานลานดอง	เชื่อมตอสองฟากฝ่ังของแมน้ําฮัน	เปิดใหบริการเมื่อ	29
มีนาคม	พ.ศ.	2556	เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ	38	ปี	แหงอิสรภาพของเมือ
งดานัง	ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ีเป็น	Landmark	แหงใหมของเมืองดานัง	ซึ่งมีรูป
ป้ันที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา	พนน้ํา	คลายๆสิงคโปร

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	หาดหมีเคว	เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง	เน่ืองจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและ

น้ําทะเลใสสวยงาม	ชายหาดน้ีไดรับความสนใจไปทั่วโลกในชวงสงครามเวียดนาม	เมื่อทหารอเมริกันใชเป็น
พื้นที่พักผอนหยอนใจ	และเรียกหาดน้ีวาหาดไชนา	หลังจากสงครามสิ้นสุดลง	ชายหาดน้ีก็เป็นที่นิยมในหมูคน
ทองถิ่นและนักทองเที่ยว	และมีรีสอรตหรูผุดขึน้หลายแหง	ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระดงของชาวบานที่ทําประมง
แถวๆน้ีลอยลําอยู	อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ
นําทานเดินทางสู	วัดหลินอึง๋	นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึง๋แกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุด

ในเวียดนาม	ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี	หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา	ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม	ชาวประมง
นิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา	หลินอึง๋มีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ	ตั้งอยูบนชายหาด
บายบุต	ในลานวัดมีพระอรหันต	18	องคเป็นหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยาง
ของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม
เดินทางสู	ตลาดฮาน	ตลาดสดของเมืองดานัง	ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน	ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา	ดานหนา

ตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม	มีทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู	สนามบินดานัง



ชวงบาย
13.35	น.	เหินฟาสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอร	เอเชีย	เที่ยวบินที่	FD	637
15.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ….พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หาดทรายสีขาวสวยงามซึ่งทอดตัวอยูบนชายฝ่ังทะเล	เป็นบริเวณที่ทหาร
อเมริกันรูจักกันดี	เพราะใชเป็นสถานที่พักผอนหยอนใจในสมัยสงคราม
เวียดนาม	การเลนกระดานโตคลื่นกลายเป็นกีฬาทางน้ํายอดฮิตประจําหาดน้ี
ปัจจุบันหาดน้ีก็เต็มไปดวยโรงแรมหรูหราและสปามากมาย	อิสระเดินเลนบน
ชายหาด	รับลมทะเล	ชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่มีจุดเดนที่ใชเรือกระดงในการ
หาปลา

วัดหลินอึง๋	นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึง๋แกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดด
เดนสูงที่สุดในเวียดนาม	ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี	หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชน
ภูเขา	ตั้งอยูบนฐานดวกบัวสงางาม	ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวย
ปกปักรักษา	หลินอึง๋มีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ	ตั้งอยูบน
ชายหาดบายบุต	ในลานวัดมีพระอรหันต	18	องคเป็นหินออนแกะสลักที่มี
เอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม
อยางลึกซึง้	ตั้งอยูเกาะเซินตรา	เป็นวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานัง	เป็นสถานที่
ศักดิส์ิทธิ	์ที่รวบรวมความเชื่อ	ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิตใจของผูคน
อยูในที่น้ี	ภายในวิหารใหญของวัด	เป็นสถานที่บูชา	เจาแมกวนอิมและเทพองค
ตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี	วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์
ที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลว	ยังเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่
สวยงาม	เป็นอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง

ตลาดฮาน	ตลาดสดของเมืองดานัง	ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน	ไมไกลจากสะพานขาม
แมน้ํา	ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม	มีทั้ง
ของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ

เป็นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง	และเป็นสนาม
บินนานาชาติที่สามของประเทศ	และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขาง
หนา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	600	บาท/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	3,900	บาท**
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน***	
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี	แบตเตอรี่สํารองสามารถนํา
ใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
3.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
3.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
3.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง

2.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ

3.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
3.1	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
3.2	ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
3.3	ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่ได
จายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋



เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
4.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	

5.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


