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บนิเชา่เหมาล า ฉลองเทศกาลสง่ทา้ยปีเกา่ ตอ้นรบัปีใหม ่
เทีย่วเมอืงมรดกโลก บรกิารอาหารหลากหลายครบทกุมือ้ 
เทีย่วเมอืงตากอากาศบานาฮลิล ์พกับนบานาฮลิล ์1 คนื  

เมนูพเิศษ...อนิเตอรบ์ฟุเฟ่บานาฮลิล ์
พาชมิอาหารทะเล-กุง้มงักร (โตะ๊ละตวั) ลิม้ลองเมนูแหนมเนอืง ตน้ต ารบั 

แถมฟร ี!!! กระเป๋าชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
 
หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้
ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ ไมว่่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่
เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความ
ปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่น
เดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1  กรงุเทพ (ดอนเมอืง)-ดานงั-เว-้วดัเทยีนมู-่เจดยี ์Phuoc Duyen-ลอ่งเรอื
มงักรทีแ่มน่ า้หอม-พกัเมอืงเว ้ระดบั4 ดาว 1 คนื 

03.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AirAsia (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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05.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ AirAsia เทีย่วบนิที ่FD (ใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ช ัว่โมง)  

07.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิเมอืงดานงั หลังผ่านพิธีตรวจคนเขา้
เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงดานังเมอืงส าคัญทางภาค
กลางของประเทศเวยีดนาม  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้: เมนูขนมปัง(บ ัน๋หมี)่ (1)ขนมปัง
เวยีดนามทีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศฝร่ังเศส หรอืเรยีกอกี
ชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเว ้(ใชเ้วลาเดนิทาง 2-2.30 
ช ัว่โมง) ตามถนนเรยีบตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก รอดอโุมงคฮ์ายวาน ซึง่เป็นอโุมคท์เีจาะ
ระหวา่งเขาฮายวาน มคีวามยาว 6,280 เมตร ระหวา่งทางน าท่านแวะพักผ่อนรา้นกาแฟขึน้
ชือ่ของเวยีดนามและชมผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ ซึง่เป็นนวัตกรรมใหม่จาก
ประเทศฝร่ังเศสทีม่ขีบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผาผา่นขบวนการต่างๆเพือ่จะออกมาเป็นดา้ยไม ้
ไผแ่ละใชผ้ลติออกมาเป็นสนิคา้ตา่งๆ ทีม่ปีระโยชนด์ตีอ่สขุภาพ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
 จากนั้นน าท่านชมวดัเทยีนมู่ วดัชือ่ดงัของเมอืงดานงั ซึง่

เป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็น
หลายรอ้ยปี วัดแหง่นี้ม ีเจดยี ์Phuoc Duyen ทรงเกง๋จนี 8 
เหลีย่ม 7 ชัน้ ฝ่ังซา้ยและขวามศีลิาจารกึและระฆังส ารดิขนาด
ใหญ่หนักถงึ 2,000 กโิลกรัม และนอกจากนี้ยังมรีถออสตนิสี

ฟ้าของอดตีเจา้อาวาสองคท์ีเ่คยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจมินิห์
เพือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิตแ์ละ
การฉอ้ราษฎบ์ังหลวงของรัฐบาลโงดนิเยยีมเป็นสิง่ที่มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์และ
การเมอืงของประเทศเวยีดนามในยคุสงคราม ปัจจุบันรถออสตนิสฟ้ีาคันนัน้ไดถู้กเก็บรักษา
และจัดแสดงไวภ้ายในวดัแหง่นี้  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (3) 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืมงักรทีแ่ม่น า้หอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝ่ัง 
พรอ้มชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาว
เวยีดนาม ถอืไดว้า่เป็นการแสดงทีง่ดงามและเป็นสิง่ทีเ่วลามา
เทีย่วเมอืงเวท้ีไ่มค่วรพลาด 
พักทีโ่รงแรมเมอืงเว ้Muongthanh Hotel, Green Hotel, 
Huong Giang Hotel, Century Hotel  
หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 
 

 

วนัที ่2  เว-้พระราชวงัไดโนย-บานาฮลิล(์ตลอดท ัง้วนั)-สะพานมอื-สวนดอกไม้
เมอืงหนาว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโบราณไดโนย แหง่สดุทา้ยของ
เวยีดนาม ทีอ่งคก์ารยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลก 
เป็นทีป่ระทับ ทีท่ าการของระบบราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศ
เวยีดนาม คอืพระราชวงศเ์หงยีน มกีษัตรยิ ์13 องคท์ีไ่ดข้ ึน้
ครองราชย์ นับตั ้งแต่ปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ.1945 มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิง่ น า
ท่านชมทัง้ 3 สว่นของพระราชวังอันไดแ้ก ่ก าแพงรอบนอก

ป้องกันตัวพระราชวังทีเ่รยีกวา่“กงิถ่ัน”ทีท่ าการของพระองค์
กับเสนาธิการและแม่ทับ ทอ้งพระโรงที่เรียกว่านครจัก

พรรคด์ “ไถหว่า”และส่วนที่ส าคัญสุดของพระราชวังคือ

พระราชวังตอ้งหา้ม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชนิ ี

นางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขันท ีทีเ่รยีกกันวา่”ตือ๋กั๋มถ่ัน”



PVN28 ดานัง-เว-้ฮอยอนั-บานาฮลิล ์4วัน พักบานาฮลิล ์(FD) ปีใหม ่

จากนัน้น าทา่นแวะชือ่ของฝากของทีร่ะลกึเมอืงเว ้เชน่ ขนมพืน้เมอืงตา่งๆ ชาฮอ่งเต ้เหลา้ยา
ดองฮอ่งเต ้เป็นตน้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
  น าท่านสู่ภูเขาบานาฮลิล ์โดยกระเชา้ไฟฟ้า บานาฮลิล์

ตัง้อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภูเขา
แห่งนี้ประกอบไปดว้ย รีสอรท์ โรงแรม น าท่านสูจุ่ดไฮไลต ์
น ัง่กระเชา้ขึน้ไปขา้งบนภูเขาบานาฮลิล ์ทีไ่ดรั้บการบันทกึ
สถติโิลก โดย World Record วา่เป็นกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุใน
โลก ในประเภท Non Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801 
เมตร ในอดีตบานาฮลิล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดใน
เวยีดนามกลาง ถูกคน้พบในสมัยที่ฝร่ังเศสเขา้มาปกครอง
เวยีดนาม ใหท้า่นอสิระกับเครือ่งเลน่สวนสนุกขนาดใหญบ่น
ยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ (Ba Na Hills Fanta-
sy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้ง
ให เ้ ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม  ตั ้งอยู่
ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนใหร้่วมสนุกกัน อย่างเช่น 
ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D  บา้นผสีงิ ถ ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเลน่ตา่งๆ รวมทัง้
รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน (รวมคา่เครือ่งเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ หุน่ข ีผ้ ึง้ และเครือ่ง
เลน่หยอดเหรยีญ)   

เย็น รบัประทานอาหารเย็นแบบอนิเตอรบ์ฟุเฟ่ต ์ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(6) 
 พกัที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4

ดาว พกับนบานาฮลิล ์
 
(หมายเหต ุ: หอ้งบนบานา่ฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3   บานาฮลิล-์เรอืกระดง้-เมอืงมรดกโลกฮอยอนั-วดักวางตุง้-ดานงั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 
  ใหท้่านอสิระพักผอ่น ชมสวนดอกไมต้อนเชา้ และสนุกสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆได ้จากนัน้

น าท่านชมสะพานสทีอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตัง้โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์อย่างสวยงามบนเขาบาน่าฮลิล ์และชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว ตามอธัยาศยั
จนถงึเวลานดัหมาย น าทา่นน ัง่กระเชา้กลบัสูส่ถานดีา้นลา่ง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

เมอืงฮอยอนั น าท่านชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในงาน
ฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก น าท่านน ัง่เรอืกระดง้สัญลักษณ์แห่งเมอืงฮอยอัน 
(Bamboo basket boat) พาท่านน่ังเรอืกระดง้สัมผัสวถิชีวีติชาวเวยีดนาม (ไมร่วมคา่ทปิ
คนพายเรอืกระดง้ ตามสนิน า้ใจของทา่น) 

 
 

 
 
 
 
 



PVN28 ดานัง-เว-้ฮอยอนั-บานาฮลิล ์4วัน พักบานาฮลิล ์(FD) ปีใหม ่

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  
บา่ย จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก ซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี  มี
หลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ใน
ดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจนี แลว้
ตรงไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวีย๋นทีนั่บถอืกวนอู ใหค้วามเคารพ
นับถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคลมเีรือ่งราวสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ น า
ชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร  ์วัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจนี ชมสะพานญีปุ่่ น สะพาน
เกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่วา่ถูกสรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชน
หลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกันและบา้นโบราณ อายุ
ยาวนานกว า่  200ปี  ซึง่ส ร า้งในแบบผสมผสาน
สถาปัตยกรรมทีย่ ังคงเหลอือยู ่ของชาวจนีเขา้เมือ่
ศตวรรษที1่7 ใหท้่านไดเ้ก็บภ  าพแห่งความประทับใจ
ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื 
อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์ 
เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไม ้
แกะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มงักร โตะ๊ละ 1 ตวั) (9) 
  พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, 

Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4  ดานงั-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั-เจา้แมก่วนอมิ 
วดัหลนิอึง๋-ตลาดฮาน-กรงุเทพ(ดอนเมอืง) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (10) 

น าท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ทีเ่มอืง
ดานังไดรั้บอสิรภาพ และเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วสว่นใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง ตอ้งแวะชม
ความสวยงาม น าท่านชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานที่
พ่นน ้าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง
ของดานัง ซึง่คารฟ์ดรากอ้นนี ้มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม หมั่นศกึษาหาความรูม้า
ประดับตน เพือ่ทีเ่มือ่เตบิใหญ่ เรยีนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิ
และน าท่านชม สะพานแหง่ความรกั ทีคู่่รักนยิมถ่ายรุป เขยีนชือ่คลอ้งกุญแจบนสะพาน 
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น าท่านสักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอ ึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่
ทีส่ดุของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ทีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้
หา้และจติใจของผูค้นอยู่ในทีน่ี้  ภายในวหิารใหญ่ของวัด เป็นสถานทีบู่ชา เจา้แม่กวนอมิ
และเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ 
ซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว กวา้ง 35 เมตร ยนืหัน
หลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอก
ชายฝ่ังและยังมหีนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้
นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนึง่
สถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่จุดทีส่ามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมน ูแหนมเนอืงตน้ต าหรบั) (11) 
น าท่านสูต่ลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและ
ชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื 
อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย 
(ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (12) 
น าทานเดนิทางสูท่่าอากาศยานเมอืงดานัง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

22.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ AirAsia เที่ยวบนิที่ FD (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

23.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

.............................. 
 

 
 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



PVN28 ดานัง-เว-้ฮอยอนั-บานาฮลิล ์4วัน พักบานาฮลิล ์(FD) ปีใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่

 
เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

28-31 ธ.ค. 62 35+1 19,999 19,999 19,999 5,000 

29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 35+1 19,999 19,999 19,999 5,000 

30 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 35+1 19,999 19,999 19,999 5,000 

ราคาเด็กทารก(อายตุ า่กวา่ 2ปี) 4,000 บาท 
จอยแลนด ์ ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม  นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร ์          
คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (15 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทปิ (บงัคบัตาม

ระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลจากไทย แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถ ิน่และ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 1 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15 วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบรษัิทจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป แตทั่ง้นี้ท่านตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่

สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

 ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทกุกรณี 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 เมือ่มกีารออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้อันเนือ่งมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 หากท่านไม่ไดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรือค่าตั๋วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคนืเงนิได ้เนื่องจาก

คา่บรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์ห้กบัทางบรษิัทฯแลว้ทางบรษิัทฯ  

จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 
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