


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดานัง	-	เมืองดานัง	-	เมืองเว	-
พระราชวังเว	-	สุสานจักรพรรดิ	ไคดิงห	-	แมน้ําหอม	-	ลองเรือมังกร

พักที่	JASMINE	
HOTEL	(ระดับ	3
ดาว)	หรือเทียบเทา

2 เมืองดานัง	-	Ba	Na	Hills	-	THE	FANTASY	PARK	-	สะพานมังกร	-
ตลาดฮาน

พักที่	GALAVINA
HOTEL	(ระดับ	3
ดาว)	หรือเทียบเทา

3 วัดหลินอึ้ง	หรือ	วัดลินหอึง๋	-	สนามบินดานัง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

23	มี.ค.	61	-	25	มี.ค.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿2,500

30	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿2,500

20	เม.ย.	61	-	22	เม.ย.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿2,500

27	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿2,500

4	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿2,500

11	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿2,500

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿2,500

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿2,500



ชวงเชา
08.30	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกชัน้	4	เคานเตอร

F	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ	(ระหวางรอขึ้นเครื่อง	ทานสามารถใชบริการ	เลาจน	ของสายการ
บินบางกอกแอรเวยไดคะ	มีอาหาร	และน้ําดื่มบริการ)
11.00	น.	ออกเดินทางสูเมืองดานัง	โดยสายการบินบางกอกแอรเวย	เทีย่วบินที	่PG947	(บนเครื่องมี

บริการอาหาร	และเครื่องดื่ม)
12.40	น.	เดินทางถึงสนามบิน	Danang	International	Airport	(สนามบินเมือง	ดานัง)	หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมือง	จากน้ัน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางเดินทางสู	เมือง	ดานัง	เป็นเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาด

และความสําคัญ	ตั้งอยูระหวางชายฝ่ังทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง
นําทานออกเดินทางสู	เมือง	เว	ตั้งอยูใจกลางของประเทศ	อยูหางจากชายฝ่ังทะเล	12	กิโลเมตร	เป็นเมืองของ

กษตัริยในราชวงศเหวียนซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง	33	ปี	ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว	มาถึงปีพ.ศ.2488
ญี่ป ุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ	ตอมาเมืองเวไดกลายเป็นสวนหน่ึงของเวียดนามใต
ตามการแบงประเทศออกเป็น	2	สวน	และไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม	เมืองเวดึงดูดนัก
ทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวัติศาสตร	วัฒนธรรม	เสนหที่ไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ลํ้ าคามีแบบฉบับของ
ตนเอง	และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย
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	ศาลเจาของจักรพรรดิ	ราชวงศเหวียน
และ
นําทานชม	สุสานจักรพรรดิไคดิงห	ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญที่สุดในบรรดาสุสานของ	13	องคพระจักรพรรดิใน

ราชวงศเหวียนแหงนครเว	ชมภาพมังกรในมานเมฆและถายรูปกับรูปป้ันตุกตาหิน	ทหารมา	ลักษณะคลายสุสาน
จิน๋ซีฮองเต
นําทาน	ลองเรือมังกร	ชมแมน้ําหอม	แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวยดอกไมป าที่สงกลิ่น

หอม	เป็นแมน้ําสายสั้นๆ	ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ําใหเห็นอยูเป็นระยะๆ	ทานจะไดความ
เพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นบานบนเรือ	(ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ	45-60	นาที)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	JASMINE	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา	พัก	1	คืนใน	เว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เป็นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง	และเป็นสนาม
บินนานาชาติที่สามของประเทศ	และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขาง
หนา

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต	ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต	จัด
เป็น	1	ใน	5	เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

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

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

สุสานจักรพรรดิ	ไคดิงห	ซึ่งเป็นสุสานที่องคจักรพรรดิองคที่	12	สรางขึน้และ
ถือวาเป็นสุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการกอสรางที่มีลวดลายออนชอย
ผสมผสานกับความงามของภาพตกแตงผนังดวยกระเบื้องสี	ซึ่งเป็นศิลปะของ
ชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ไดรับการตกทอดมานับพันปี	และภาพเขียนอัน
วิจิตรบรรจงที่ฝาเพดานที่ศิลปินบรรจงใชพูกันวาดดวยเทา

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



ระหวางรอขึ้นเครื่อง	ทานสามารถใชบริการ	เลาจน	ของสายการบินบางกอกแอรเวยไดคะ	มี
อาหาร	และน้ําดื่มบริการ
บนเครื่องมีบริการอาหาร	และเครื่องดื่ม

เป็นแมน้ําที่ไหลผานกลางเมืองเว	ในเขตจังหวัดถัวเทียน-เว	สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม	แมน้ําหอมมีตนกําเนิดอยู	2	แหลง	ซึ่งทั้งสองแหลงน้ันเริ่ม
ตนจากทิวเขาเจื่องเซิน	แควดานซายไหลมาจากเทือกเขาเจื่องดองไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ	ระหวางทางเกิดเป็นน้ําตกขนาดใหญ	55	แหง	และเริ่มไหล
ชาลงจนถึง	Bang	Lang	fork	สวนแควดานขวาซึ่งมีระยะทางสั้นกวา	ไหลผาน
น้ําตก	14	แหงและ	Tuan	ferry	แลวมาบรรจบกับแควดานซายที่	Bang	Lang
fork	เกิดเป็นแมน้ําหอม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	JASMINE		HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
ตอมานําทานเดินทางสูเมืองดานัง	(ใชเวลาประมาณ	3	ช.ม.)และ	นําทานเดินทางตอไปยัง	บานาฮิลล	(ใช

เวลาประมาณ	30	นาที)
เพื่อน่ังกระเชาสู	บานาฮิลล	ดื่มดํ่ าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง	5,810	เมตร	กระเชาบานา-ฮิลล

เป็นกระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก	ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อ
วันที่	9	มีนาคม	ค.ศ.2009	(ใชเวลาประประมาณ	15	นาที)	ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลล
รีสอรท	และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส	บานาฮิลล	เป็นรีสอรทและ
สถานที่พักผอนหยอนใจ	ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง	ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ
ดาลัดแหงเมืองดานัง	ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจาอาณานิคม	จึงไดมีการสรางถนนขึน้
ไปบนภูเขา	สรางที่พัก	สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ	เพื่อใชเป็นที่พักผอน	เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอด
ทั้งปี	อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี	ประมาณ	17	องศาเซลเซียสเทาน้ัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนสนุก	FANTASY	PARK	**ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิ	ฯลฯ	(คา

รถไฟชมสวนดอกไม	150	บาท	พิพิธภัณฑขี้ผึ้ง)	ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความมันส
ของหนัง	4D	ระทึกขวัญกับบานผีสิง	เกมสสนุกๆ	เครื่องเลนเบาๆ	รถไฟเหาะ	หรือจะเลือกชอปป้ิงของที่ระลึกของ
สวนสนุก	ไดเวลานําทานน่ังกระเชากลับสูดานัง
จากน้ันนําทานชม	สะพานมังกร	(Dragon	Brigde)	อีกหน่ึงที่เที่ยวแหงใหม	สะพานที่มีที่มีความยาว	666

เมตร	ความกวางเทาถนน	6	เลน	ดวยงบประมาณราคาเกือบ	1.5	ลานลานดอง	เชื่อมตอสองฟากฝ่ังของแมน้ํา
ฮัน	เปิดใหบริการเมื่อ	29	มีนาคม	พ.ศ.	2556	เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ	38	ปี	แหงอิสรภาพของเมืองดานัง
ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ีเป็น	Landmark	แหงใหมของเมืองดานัง	ซึ่งมีรูปป้ันที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา	พน
น้ํา	คลายๆสิงคโปร	(วันเสาร-อาทิตยเวลา	3	ทุม	มังกรจะพนน้ํา	และพนไฟเป็นเวลา	5	นาที)
นําทานเดินทางสู	ตลาดฮาน	ตลาดสดของเมืองดานัง	ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน	ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา	ดาน

หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม	มีทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	GALAVINA	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา	พัก	1	คืนใน	ดานัง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต	ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต	จัด
เป็น	1	ใน	5	เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

น่ังกระเชาขึน้สู	Ba	Na	Hills	สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของ
ภูเขาสูงของที่น่ี	การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล	อาจทําใหเราลืมเวลา
ไปเล	เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสี
เขียวเหนือพื้นดิน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

ตลาดฮาน	ตลาดสดของเมืองดานัง	ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน	ไมไกลจากสะพานขาม
แมน้ํา	ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม	มีทั้ง
ของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ

	รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GALAVINA	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดหลินอึง๋	นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึง๋แกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดน
สูงที่สุดในเวียดนาม	ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี	หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา	ตั้งอยูบนฐานดวกบัวสงางาม	ชาว
ประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา	หลินอึง๋มีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ	ตั้งอยูบน
ชายหาดบายบุต	ในลานวัดมีพระอรหันต	18	องคเป็นหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณ
ทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซึง้
ไดเวลาอันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	Danang	International	Airport	(สนามบินเมือง	ดานัง)	เพื่อ

เดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ
13.40	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินบางกอกแอรเวย	เทีย่วบินที	่PG948
15.20	น.	คณะเดินทางถึง	ทาอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมดวยความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง	และเป็นสนาม
บินนานาชาติที่สามของประเทศ	และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขาง
หนา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	(ทีน่ัง่จะ
ยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียมเอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วัน
หลังจากทําการจองแลว	(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7	วันทําการ)
การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	ทานควรจัดเตรียม

คาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ัน
จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	20	กก.(Air	Asia,	Bangkok	Airways)
4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2.	คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,	น้ําดื่ม,	บุหรี่,	เหลา,	เบียร	ฯลฯ),	คา

โทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,	คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดิน
ทางเป็นตน
3.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
4.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา
6.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ	(วันละ	200	บาท	ตอทาน)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความ

ประทับใจ)



7.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7	%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

โปรดตรวจสอบ	PASSPORT	:	กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง	พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6
เดือน	หรือ	180	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	และตองมีหนากระดาษอยางตํ่ า	6	หนา

***	ทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก	***
ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	3,000.-	//	ราคาเด็กทารก	INFANT	3,999.-	(ตองเอา

สูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเทานัน้)
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่	รวม	200	/วัน/คนรวมตลอดทัง้การเดินทาง

600	บาท	/	คน
***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร***
**	แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันทีเ่ดินโปรแกรมทัวร	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน
2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม

ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย
4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง
5.	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	กรณีที่มีงานจัดประชุม
นานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม



ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	5,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.		บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง	และมีผลทําใหคณะ

เดินทางไมครบตามจํานวนที	่บริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจาก	เกิดความเสียหายตอทางบริษทั
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.		กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ

มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา

ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ

ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


