
 

 

 

 
 

 
 

 
 

➢ นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น 

➢ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล ์

➢ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน 

➢ ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว ้

➢ อิม่อร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล ์และ เมนู SEAFOOD 2 มื้อ 

➢ บริการห้องรับรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (บูทีคเลาจ์น) 

➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

➢ พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบานา่ฮิลล์ 1 คนื 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว 
 

กรณีลูกค้ามีซื้อตั๋วภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิร์มตารางการบินกับทางเจา้หน้าทีอ่ีกครั้ง 



 

 

 

กำหนดการเดินทาง: ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 

วันแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่– ตลาดดองบา – ล่องเรอืมังกรชมแม่นำ้หอม 

07.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน 

Bangkok Airways โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  PG 947(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน) (1) 

12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ชม) นำท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่

ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง 

ปลา เป็นจำนวนมาก และชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang 

Co เป็นหนึ่งในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ชาว

เวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก จากนั้นนำท่าน

เข้าสู่ วัดเทียนมู๋ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย์ 8 

เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อม

เรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่

เก็บรถออสตินสีฟ้ าคันประวัติ ศาสตร์ที่ โลกต้ องจารึก

เนือ่งมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่

วัดนี้ไปราดน้ำมันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลาย

พุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม 

จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่

รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาว

ไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึก

มากมาย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) 

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี 

ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็น

ประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม 

ที่พักเมอืงเว้  โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว  

วันทีส่อง   ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวงัไดโน้ย –นัง่ซิโคลช่มเมอืงเว้ -  ร้านเยื้อไผ่  – บาน่าฮิลล์ – สะพานมอื – 

สวนสนกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (3) 

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังไดโน้ย พระราชวัง

โบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็น

แหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์

สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์

ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึน้มาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 

จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการ



 

เป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของ

พระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่

เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับ เสนาธิการ

และแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรค ์“ไถหว่า” 

และส่วน–ที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวัง

ต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนม

และกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น

พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมือง

เว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่

รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ริมอ่าวลังโก ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

มาจากเยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลั่นกรองเพื่อจะ

ออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (4) ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก 

จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ

การนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. 

ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอด

ปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่ง

ความสวยงาม  ซึง่สมัยกอ่นชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็น

เมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรี

สอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy 

Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น นำท่าน

นั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้น

ไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour 

สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำ

ท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ 

ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นำท่านชมอุโมงค์เก็บ

ไวน์ที่มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขา

มาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิด

ต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวน

สนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้อง

หุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่า

ฮิลล์น้ันก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์(5) 

  ที่พัก  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องที่พกั 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น) 

 1. FAMILY BUNG เตยีง 2 ชั้น 2 เตยีง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 3 ท่าน เพิม่ 700 บาท / ห้อง 

ถ้าตอ้งการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพิ่ม 2,000 / ห้อง 



 

>>>> วันทีพ่ักบนบาน่าฮิลล์ อาจจะมสีลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<< 

วันทีส่าม   บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรอืกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปป้ันปลามังกร 

สะพานมงักรพ่นไฟ 

เช้า  รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (6) จากนั้นให้ท่านได้อิสระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจ 

 ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านลงกระเช้าสู่ดานัง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (7) 

นำท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็น

หาดที่สวยปังที่สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนว

ชายหาดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร 

ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้

ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงรายสามารถนอน 

เอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน 

โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะ

ทหารอเมริกันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลัง

สงครามสิ้นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) 

เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่า

อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซี่

หรือรถประจำทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถว

ชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว จากนั้นนำ

ท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำ

ท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบ

หินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออก

จำหน่าย ทั่วโลก นำท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านกั๊มทาน 

สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็น

หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริม

แม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่า

ทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับ

ร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำ

ที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมือง

มรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก 

UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของ

เมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่า

ค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึง

เป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้าง

เพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า 

ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยัง

คงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 



 

ค่ำ  รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 

จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกนัมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้น

นำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรใน

ระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็น

สะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 

21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น 

 

นำทา่นเข้าสู่ที่พักดานัง GLAMOUR HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สี่     วัดหลิงอิ๋ง  - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ที่ โรงแรม (9)  

  นำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บน

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็น

วัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืน

หันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้อง

คุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตี

ประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และ

สร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือ

ของคนดานัง นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาว

เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 

ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติ

เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที่ระลกึมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน  

 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรยีมตัวเดนิทางสู่กรุงเทพฯ 

เที่ยง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น (10) 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบนิที่ PG 948  

(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน) (11) 

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดภีาพดว้ยความประทับใจ ….  



 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการทอ่งเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ** 

อัตราค่าบริการ 

วันทีเ่ดินทาง 
ห้องเตียงคู ่นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

ตุลาคม 2565 

วันที่ 6-9 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 7-10 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 13-16 ตุลาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 14-17 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 21-24 ตุลาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 22-25 ตุลาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 27-30 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 28-31 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

พฤศจิกายน 2565 

วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที ่11-14 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

ธันวาคม 2565 

วันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 9-12 ธันวาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 16-19 ธันวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 22-25 ธันวาคม 2565 14,899.- 5,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ค่าทปิ ไกด์

ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ 

วันที่ 23-26 ธันวาคม 2565 14,899.- 5,900.- 

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2565 14,899.- 5,900.- 

วันที่ 29 ธ.ค.-1ม.ค. 2566  ( ปใีหม่ ) 21,899.- 7,900.- 

วันที่ 30 ธ.ค.-2ม.ค. 2566  ( ปใีหม่ ) 21,899.- 7,900.- 

วันที่ 31 ธ.ค.-3ม.ค. 2566  ( ปใีหม่ ) 21,899.- 7,900.- 

มกราคม 2566 

วันที่ 13-16 มกราคม 2566 14,899.- 4,900.- 

กุมภาพันธ์ 2566 

วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2566 14,899.- 4,900.- 

มีนาคม 2566 

วันที่ 2-5 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 3-6 มีนาคม 2566 17,899.- 4,900.- 

วันที่ 4-7 มีนาคม 2566 17,899.- 4,900.- 

วันที่ 9-12 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 10-13 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 16-19 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 17-20 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 18-21 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 23-26 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 24-27 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 25-28 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 



 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

อัตราคา่บริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร 

✓ ค่าสัมภาระน้ำหนักทา่นละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 

✓ ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2  

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษทัขอเก็บเพ่ิมในกรณีที่สายการบนิมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบ ุ

✓ ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ หัวหน้าทัวร์ทีช่ำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อัตราคา่บริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดนิทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 

 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหีัก ณ ที่จา่ย  3%   

 ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
 

เง่ือนไขในการจอง 

• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 

25 วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้ง

เต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ  

➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ ทราบล่วงหนา้ 

➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ด้วยเหตุอนัใดก็ตามแต ่ทางบรษิัทฯจะถือว่า

ท่านสละสิทธิก์ารเดินทาง และไมต่ิดใจเรียกรอ้งขอเงนิคืนใดๆทั้งสิน้ 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมหีัวหน้าทัวร์ตลอดการเดนิทาง 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมือ่ได้แฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจำ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การ

ยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป  



 

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับ

สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามา

ช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธคิวามรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นในกรณดีังต่อไปนี ้

  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ 

หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยูน่อกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 

  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน

เดินทางหรือคืนเงินได ้

  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้ 


