
เวียดนามกลาง สบาย...สบาย 
ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน  
โดยสารการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 

โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก

1 กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์  x x O
JASMINE 3* HOTEL หรือ

เที่ยบเท่า

2
เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน-

สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน – ดานัง
O O O

GALAVINA 3* HOTEL 

หรือเที่ยบเท่า

3
ดานัง-นั่งกระเช้าข้ึน-ลง บานาฮิลล์-วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานแห่ง

ความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
O O O

GALAVINA 3* HOTEL 

หรือเที่ยบเท่า

4
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- 

กรุงเทพฯ
O x x

วันแรก       กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์- ล่องเรือชมแม่น้ำหอม

08.30  น. 
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  เคาน์เตอร ์F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ

ต้อนรับ (ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ท่านสามารถใช้บริการ เล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ค่ะ มีอาหาร และน้ำด่ืม

บริการ)
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ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 

1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย 

2. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 

3. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ 

4. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก  

5. ช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม 

6. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 

7. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 

8. FREE WIFI ON BUS 



11.00 น ออกเดินทางสู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์เที่ยวบินที่ PG947 (บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืม) 

12.40 น. 

เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น

นำท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความ

สำคัญ ต้ังอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เว ้ ต้ังอยู ่ใจกลางของประเทศ อยู่

ห่างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซ่ึงได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุก

เข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็น

ส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เส่ือมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยีย

ม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่ามี

แบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น้ำหอมด้วย โดยนำท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน 

ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่าน

ภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. 

เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างข้ึนในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรอง

เชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสำคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา 

คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ำมันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตำหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิ ราชวงศ์

เหวียนและนำท่านชม  สุสานจักรพรรดิไคดิงห์  ซ่ึงเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิใน

ราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้ายสุสานจิ๋นซี

ฮ่องเต้             นำท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่น

หอม เป็นแม่น้ำสายสั้นๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวน้ำให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะได้ความ

เพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นบ้านบนเรือ (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก นำคณะเข้าสู่ที่พัก JASMINE  HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน เว้

วันที่สอง        เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน- สะพานญ่ีปุ่นบ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน  -ดานัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ วัดเทียนมู ่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึ งชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั ้น
เทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์
อยู่ในตู้กระจก และนำท่าน เพลิดเพลินกับการซ้ือของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ต้ังอยู่ติดริมแม่น้ำหอม มี 2 
ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจำวัน ซ่ึงจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซ้ือของกันอย่างคับค่ัง

เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ระหว่างทางนำท่านแวะชม หมู่บ้านหินอ่อน (Marble Village) ก่อตั ้งข้ึนในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และมีชื่อเสียงด้าน

ประติมากรรมหินอ่อน เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศสำหรับการออกแบบหินอ่อนที่ซับซ้อน ช่างฝีมือได้ใช้หินจากเทือกเขา 

Marble เพื่อผลิตเครื่องมือศิลปะและเฟอร์นิเจอร์มานานหลายศตวรรษ
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ต้ังอยู่บนฝั่งแม่น้ำทูโบน ใกล้ ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟ

โฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับ

ความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ำต้ืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างข้ึนที่เมืองดานังแทน ทำให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ 

มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้

ริเริ่มให้ ทุนทำโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่า นำ

ท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น 

ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ซ่ึงสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูลที่

สร้างข้ึนเม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน นำท่านเดินทางสู่ 

บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่

สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บ

สินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของ

หลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซ้ือของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะต้ังอยู่ในบ้านโบราณ 

ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น 

ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า 

บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมืองฮอยอัน

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองดานัง

ที่พัก นำคณะเข้าสู่ที่พัก GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ดานัง

วันที่สาม         ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร 

                          ตลาดฮานดานัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล ์ ด่ืมด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็ นกระ

เช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 

ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับ

สุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ต้ังอยู่

ทางตะวันตกของดานัง ซ่ึงการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาว

ฝรั่งเศสเม่ือสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนข้ึนไปบนภูเขา สร้างที่พัก ส่ิงอำนวยความสะดวก

ต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส

เท่านั้น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต)์
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โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 

ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ  (ค่ารถไฟชมสวน

ดอกไม้ 150 บาท   พิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้ง) ซ่ึงมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึก

ขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก ได้เวลานำท่าน

นั่งกระเช้ากลับสู่ดานังจากนั้นนำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความ

ยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน 

เปิดให้บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพาน

มังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆ

สิงคโปร์ (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสด

ของเมืองดานัง ต้ังอยู่ริมแม่ น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมี ประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้น

หญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซ้ือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ นำคณะเข้าสู่ที่พัก GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ดานัง

วันที่ส่ี       ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้ วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูง

ที่สุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทำเลที่ต้ังดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ต้ังอยู่บนฐานดวกบัวสง่างาม ชาว

ประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยู่บน

ชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์

ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Danang 

International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์เที่ยวบินที ่PG948 

15.15 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
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หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่าง

ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม

ไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดิน
ทาง เท่านั้น  

2.ค่าที่พักห้องละ2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า  
     - เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/
Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้อง
พักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

- กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
- โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบน้ำ ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย  

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน บางกอกแอณืเวย์ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล /  
เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน

พักเด่ียวเพ่ิม

01-04, 15-18 ก.ย. 60 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.-

6-9, 13-16, 27-30 ต.ค. 60 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,000.-

03-06, 10-13, 17-20, 24-27 พ.ย. 60 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,000.-

1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ธ.ค. 60 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,000.-

ทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หักออก ท่านละ 3,500.- //  
ราคาเด็กทารก INFANT (ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้องเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเท่านั้นนะ)

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน รวม 150/วัน/คน  
รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน 
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***  
** แจกน้ำด่ืม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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 ค่ารักษาพยาหบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน 
     5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ทิปคนขับรถ รวม 150 บาท / ท่าน/ วัน รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน 
          *** ส่วนทิปของหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความประทับใจในการให้บริการ *** 
     6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย3% 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การชำระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000. – บาท  
    3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด 
 จำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ    
 หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 **สำคัญ!! บริษัท  ทำธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและ

ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

4.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ :  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
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 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 6. เม่ือท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก

กงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้อง

แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่อง

เที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้

ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอม

แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆรายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว 

บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

Page !  of !  7 7


