
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานัง – เมอืงดานัง – สกัการะเจา้แม่กวนอิมหลนิอึง๋ 
– เมอืงเว ้– พระราชวงัดายโนย – ล่องเรอืมงักรแม่น ้าหอม – ตลาดองบา 

   

THANH LICH ROYAL 
BOUTIQUE HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

2 วดัเจดยีเ์ทยีนมู่ – รา้นเยื่อไผ่ – บานา ฮลิส ์– นัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด์ บานาฮลิส ์    

MERCURE FRENCH 
VILLAGE BANA HILLS  
หรอืเทยีบเท่า  

3 
สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึง๋ – สวน
สนุกแฟนตาซีพาร์ค ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต – เมอืงโบราณฮอยอนั – ร้านหนิอ่อน – 
สะพานญี่ปุ่ น – ล่องเรอืกระดง้ 

   

LAVERDER HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า  

4 สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั – สนามบนิดานัง – สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

 



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สกัการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง – เมืองเว้ – พระราชวงัดาย

โนย – ล่องเรือมงักรแม่น ้าหอม – ตลาดองบา 

04.30 พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมเีจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การ
ตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

07.30 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ964 
08.50 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้น าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง รบักระเป๋าสัมภาระ หลงัจากนัน้ออกเดินทาง

ท่องเทีย่วตามรายการ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมอืงท่าส าคญัของเวยีดนามกลางตอนใต้ ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลจีนใต้ จดัเป็น 1 ใน 5 เขตการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเวยีดนาม ดานังจดัเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และมที่าเรอืทีร่องรบัการขนส่งสนิคา้ มโีรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ตัง้อยู่
ในเมอืงจ านวนหน่ึง สนิค้าเศรษฐกิจของเมอืงได้อาหารทะเล จงึท าใหเ้มอืงดานังมอีาหารท าเลที่ราคาถูก ซึ่งถูกใจนักท่องเทีย่วชาวไทยอย่าง
มาก  
น าท่านเดนิทาง สกัการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมสัการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดด
เด่นสูงที่สุดในเวยีดนาม ซึ่งมที าเลที่ตัง้ด ีหนัหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้
ขอพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลินอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหนิ
อ่อนแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าในสมยัราชวงศ์เหงยีนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มชีื่อเสยีงจากโบราณสถานทีม่อียู่ทัว่

เมอืง เมอืงเวต้ัง้อยู่ในเวยีดนามตอนกลาง รมิฝัง่แม่น ้าหอม ในช่วงสงครามเวยีดนาม เว้อยู่ในต าแหน่งที่ใกล้กบัอาณาเขตระหว่างเวยีดนาม
เหนือและเวยีดนามใต้ โดยเวอ้ยู่ในอาณาเขตของเวยีดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2511 ตวัเมอืงไดร้บัความเสยีหายอย่างหนัก โดยเฉพาะโบราณสถาน
หลายแห่งที่ระดมยงิและถูกระเบิดจากกองทพัอเมรกินั แม้หลงัสงครามสงบลงแลว้ เหล่าโบราณสถานกย็งัไม่ได้รบัการดูแลเอาใจใส่ เน่ืองจาก
ถูกกลุ่มผู้น าคอมมิวนิสต์และชาวเวียดนามบางส่วนมองว่าเป็นสญัลกัษณ์ของระบอบศักดินาในอดีต  แต่หลังจากที่แนวคดิทางการเมอืงได้
เปลีย่นแปลงไป กเ็ริม่มกีารบูรณะโบราณสถานบางส่วนมาจนถงึปัจจุบนั 

 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายของราชวงศ์
เหงยีนที่ปกครองประเทศเวยีดนาม เป็นพระราชวงัที่มสีถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
อลงัการเป็นอย่างยิง่ พระราชวงัไดโนย จ าลองแบบมาจากพระราชวงักู้กง หรอื
พระราชวังต้องห้าม ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน  มีลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรสั ล้อมรอบด้วยคูน ้าขนาดใหญ่ทัง้สี่ด้าน เน้ือที่ประมาณ 5 ตาราง
กโิลเมตร และพระราชวงัแห่งน้ีใช้เป็นที่ประทบัของกษัตรยิใ์นราชวงศ์เหงยีนมา
ทุก 



 
 
หลงัจากนัน้น าท่านเดินสู่ท่าเรอืแม่น ้าหอม ล่องเรือมงักรแม่น ้าหอม (DRAGON BOAT) เพื่อชมศลิปะการแสดงที่เคยจัดถวายในราชส านัก
ของกษตัรยิเ์วยีดนาม เป็นเรอืมงักร 2 หวั จ าลองมาจากเรอืราชพาหนะในสมยัราชวงศ์เหงยีน 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหล่งช๊อปป้ิงที่เมอืงเว้ เป็นตลาดสนิค้าขนาดใหญ่ของเมอืงเว้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้า
น าเขา้จากจนี เช่นเสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง 

ทีพ่กั THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

Day2 วดัเจดียเ์ทียนมู่ – ร้านเย่ือไผ่ – บานา ฮิลส์ – นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด ์บานาฮิลส์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

วัด เจดี ย์ เที ยนมู่  (THIEN MU PAGODA) เป็ น วัดที่ มีค วามส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์การเมืองของเวียดนาม  วัดแห่ ง น้ีถือเป็ นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนานิกายเซน และมจีุดเด่นคอืเจดยี์เทียนมู่ ที่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมอืงเว ้มลีกัษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม  สูงทัง้หมด 7 ชัน้ แต่ละชัน้เชื่อว่า
เป็นตวัแทนชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า โดยเอกลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของวดั
เจดีย์เทียนมู่คือ รถออสตินสีฟ้า ที่ถูกเก็บรกัษาและจดัแสดงไว้ภายในวัดแห่งน้ี 
โดยมปีระวตัวิ่า พระภกิษุทิกกวางหยก วยั 73 ปี เจา้อาวาสวดัเทยีนมู่ไดใ้ชร้ถคนั
น้ีเป็นพาหนะไปเผาตวัเองทีก่ลางกรุงไซ่ง่อนหรอืโฮจิมนิห์ซิตี้ในปัจจุบนัเพื่อเป็น
การประท้วงรฐับาลพระองค์ น าท่านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ (BAMBOO SHOP) 
รา้นขายสนิค้าพื้นเมอืง สนิค้าที่ท ามาจากไม้ไผ่ เป็นสนิค้า OTOP ของเวยีดนาม
ของฝากของเวยีดนามใหท้่านใหเ้ลอืกซื้อเพื่อเป็นของฝาก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ **น าท่านชมผลติภณัฑจ์ากไข่มุกใกล้ๆ กบัรา้นอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตวัเมอืงดานังประมาณ 40 
กโิลเมตร เดมิเคยเป็นสถานทีพ่กัผ่อนตากอากาศของชาวฝรัง่เศส เมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 แต่หลงัสงครามจบลง ชาวฝรัง่เศสพ่ายแพ ้จึง
กลบัประเทศไป ท าใหบ้านาฮลิล์ถูกทิ้งรา้งนานหลายปี กระทัง่ถูกบูรณะอกีครัง้ในปี  2009 

 

นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มด ่าไปกับ
ววิทิวทศัน์ของเมอืงบนความสูงถงึ 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้า
รางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวที่สุดในโลก ได้รบัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊
คเมื่อวนัที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์
ฮลิล์อนัเก่าแก่ของบานาฮลิล์รสีอรท์ และไดช้ื่นชมกบัสุดยอดววิทวิทศัน์ในแบบพาโนรา
มาในวนัที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรสีอร์ทและสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัด
แห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรัง่เศสเมื่อสมยัทีฝ่รัง่เศสเป็นเจา้อาณานิคม จึงได้มี
การสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่
พกัผ่อน เน่ืองจากที่น่ีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 
องศาเซลเซยีส 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศส เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮลิส ์
ทีพ่กั MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า   
 กรณีหอ้งพกั 3 ท่านเตม็ลูกคา้ต้องพกัเดีย่วเฉพาะบนบานาฮลิสม์ค่ีาใชจ้่ายเพิม่ 2,500 บาท/หอ้ง 

   



 
  

 
 

Day3 สะพานมือยกัษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรกั – สกัการะพระพุทธรปูหลินอ๋ึง – สวนสนุกแฟนตาซีพารค์ ช้อปป้ิงฮาน 
มารเ์กต็ – เมืองโบราณฮอยอนั – ร้านหินอ่อน – สะพานญ่ีปุ่ น – ล่องเรือกระด้ง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 

น าท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่
ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุ้ม
ไว้ ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่
ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ 
ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเตม็อิม่ 

 

น าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวน
ดอกไม้สไตล์ฝรัง่เศส ที่มดีอกไม้หลากหลายพนัธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่าง
สวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของ
สวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมี
การจดัตกแต่งผลดัเปลีย่นไปเรื่อยๆ  

 

 
น าท่าน  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ ง (LINH UNH PAGODA) เป็น
พระพุทธรูปหนิองคใ์หญ่ตัง้ตระหง่านบนยอดเขาแห่งน้ี ใหท้่านไดข้อพรเพื่อ
ความเป็นมงคล 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมี
เครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึก
ขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบัม้ หรอืจะเลือกช้อปป้ิง
ของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเขา้ชมหุ่นขีผ้ ึง้) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 

 
 

น าท่านเดนิทางซื้อของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต (HAN MARKET) คอืตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสนิค้า
มากมายของ สนิคา้ทีนิ่ยมอย่างมากคอื เมลด็บวัอบแหง้ กาแฟเวยีดนามมหีลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น   
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมอืงมรดกโลกทีย่งัคงเอกลกัษณ์และรกัษาวฒันธรรมไว้อย่างดี
เยีย่ม โดยท่านสามารถเดนิเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได ้ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอนิทีน้ี่คอืการไดข้ึน้ไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคา
เฟ่ทีอ่ยู่ตามซอกซอย ไดท้ัง้ววิ ไดท้ัง้ชมิกาแฟรสชาตอิอรจินัิลของเวยีดนาม น าท่านชม ร้านหินอ่อน เป็นรา้นของฝากทอ้งถิน่มสีนิคา้มากมาย 
น าท่านชม สะพานญี่ปุ่ น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมติรไมตร ีทีไ่ดช้ื่อน้ีเน่ืองจากสะพาน
แห่งน้ีสร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ น เป็นสะพานทีส่ร้างขึ้นขา้มคลองทีใ่นอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา 
มชีุมชนชาวญี่ปุ่ นมาตัง้รกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่ น สะพานญี่ปุ่ น
แห่งเมอืงฮอยอนัน้ี สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวนัน้ีก็มอีายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่
มาก เป็นสะพานที่สรา้งดว้ยวสัดุทัง้ไมแ้ละปูน แมผ้่านกาลเวลามานานแต่ยงัคงงดงามด้วยความมี
เอกลกัษณ์ จนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ลกัษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่ นเมอืงฮอยอนัแห่งน้ี 
น าท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บา้นเลก็ๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิ
แม่น ้า ในอดตีช่วงสงครามหมู่บา้นแห่งน้ีเคยเป็นทีพ่กัอาศยัของทหาร อาชพีหลกัของคนทีห่มู่บา้น
แห่งน้ีคอืประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะได้ชมวฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งน้ี หมาย
เหตุ:ทา่นสามารถใหท้ปิไดต้ามความพอใจของท่าน  

ค ่า บรหิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั LAVENDER HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

Day4 สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภมิู  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) อกีหน่ึงทีเ่ที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มทีี่มคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ด้วย
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดให้บรกิารเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึ่งสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึ่งมรีูปปั้นทีม่หีวัเป็นมงักรและหาง
เป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์หมายเหตุ:วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท ี

 น าท่านชม สะพานแห่งความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดบัตกแต่งด้วยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งน้ีให้ท่านได้เห็นววิ
ของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
10.10 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ965 
11.40 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 



 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 3 ท่าน 

(เน่ืองจากเป็นห้องพกัส าหรบั  
4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

11 – 14 สงิหาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

12 – 15 สงิหาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

26 – 29 สงิหาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

02 – 05 กนัยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

03 – 06 กนัยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

09 – 12 กนัยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

10 – 13 กนัยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

16 – 19 กนัยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

17 – 20 กนัยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

23 – 26 กนัยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

24 – 27 กนัยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2565 13,990 14,590 4,500 

06 – 09 ตุลาคม 2565 14,990 15,590 4,500 

07 – 10 ตุลาคม 2565 14,990 15,590 4,500 

08-  11 ตุลาคม 2565 14,990 15,590 4,500 

09 – 12 ตุลาคม 2565 12,990 13,590 4,500 

13 – 16 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

16 – 19 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

20 – 23 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

21 – 24 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

22 – 25 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

23 – 26 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

24 – 27 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

** ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 
*ไม่รวมค่า ประกนัสุขภาพ 200 บาท/ท่าน* 

 



 
 
 
ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นต้องมผีู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดห้องพกัเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดินทางต้องรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 



 





 



 


