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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลอ่งเรอืมงักรแมน่ า้หอม  

 

08.00 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI VIETJET AIR โดยมี

เจา้หนา้ที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

 หมายเหต ุ: ใชผ้ลตรวจ ATK ไมเ่กนิ 24 ชัว่โมง และมผีลเป็นลบ เอกสารตอ้งเป็นภาษาองักฤษระบขุอ้มลูตามหนา้

พาสปอรต์ของทา่นในการเชค็อนิ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจไมร่วมอยูใ่นรายการ 

10.50 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่

VZ960  

12.30 เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม หลังจากนัน้น าผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสัมภาระ 

หลังจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

เทีย่ง บรกิารอาหารวา่งขนมปังฝร่ังเศสสไตลเ์วยีดนาม BANH MY 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเว ้(HUE)  

- เมอืงหลวงเก่าในสมัยราชวงศเ์หงยีนชว่งปี พ.ศ. 2345–2488 มชีือ่เสยีงจากโบราณสถานทีม่อียู่ทั่วเมอืง 

เมอืงเวต้ัง้อยู่ในเวยีดนามตอนกลาง รมิฝ่ังแม่น ้าหอม ในชว่งสงครามเวยีดนาม เวอ้ยู่ในต าแหน่งทีใ่กลก้ับ

อาณาเขตระหว่างเวยีดนามเหนือและเวยีดนามใต ้โดยเวอ้ยูใ่นอาณาเขตของเวยีดนามใต ้ในปี พ.ศ. 2511 

ตัวเมอืงไดรั้บความเสยีหายอยา่งหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแหง่ทีร่ะดมยงิและถกูระเบดิจากกองทพั

อเมรกินั แมห้ลังสงครามสงบลงแลว้ เหลา่โบราณสถานก็ยงัไมไ่ดรั้บการดแูลเอาใจใส ่เนื่องจากถูกกลุ่มผูน้ า

คอมมวินสิตแ์ละชาวเวยีดนามบางสว่นมองวา่เป็นสญัลักษณ์ของระบอบศักดนิาในอดตี แตห่ลังจากทีแ่นวคดิ

ทางการเมอืงไดเ้ปลีย่นแปลงไป ก็เริม่มกีารบรูณะโบราณสถานบางสว่นมาจนถงึปัจจบุนั 

ชม วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่(THIEN MU PAGODA)  

- วัดทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรก์ารเมอืงของเวยีดนาม วัดแห่งนี้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนา

นิกายเซน และมีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนมู่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว ้มลีักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิดานัง – เมอืงเว ้– วัดเทยีนมู่ – ตลาดดองบา – 

ลอ่งเรอืมังกรแมน่ ้าหอม 
   

HUE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

2 

พระราชวงัดายโนย – รา้นเยือ่ไผ ่– น่ังกระเชา้ไฟฟ้าซัน เวลิด ์บานาฮลิส ์– บานา 

ฮลิส ์– สะพานมอืยักษ์ – สวนดอกไมแ้ห่งความรัก – สกัการะพระพุทธรูปหลนิอึง๋ 

– สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ 

   

MERCURE FRENCH 

VILLAGE BANA HILLS  

หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมืองดานัง – รา้นหนิอ่อน – ล่องเรือกระดง้ – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพาน

ญีปุ่่ น – สะพานมังกร – สะพานแหง่ความรัก 
   

DANANG HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่  

4 
สักการะเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ชอ้ปป้ิงฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ  
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เหลีย่ม  สูงทัง้หมด 7 ชัน้ แต่ละชัน้เชือ่ว่าเป็นตัวแทนชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ โดยเอกลักษณ์อกี

อยา่งหนึง่ของวัดเจดยีเ์ทยีนมูค่อื รถออสตนิสฟ้ีา ทีถ่กูเก็บรักษาและจัดแสดงไวภ้ายในวัดแหง่นี ้โดยมปีระวัติ

ว่า พระภกิษุทกิกวางหยก วัย 73 ปี เจา้อาวาสวัดเทยีนมูไ่ดใ้ชร้ถคันนี้เป็นพาหนะไปเผาตัวเองทีก่ลางกรุง

ไซง่่อนหรอืโฮจมินิหซ์ติีใ้นปัจจุบันเพือ่เป็นการประทว้งรัฐบาลโงดนิห์เดยีมทีม่กีารฉอ้ราษฎรบ์ังหลวงและ

บงัคับใหป้ระชาชนนับถอืศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิและใชค้วามรนุแรง หลังจากเหตุการณ์ทุกอยา่งสงบลง 

รถออสตนิคันสฟ้ีาคันนีจ้งึถกูน ามาเก็บไวท้ีว่ัดแหง่นี ้

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหลง่ชอ๊ปป้ิงทีเ่มอืงเว ้เป็นตลาดสนิคา้ขนาดใหญข่อง

เมอืงเว ้สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้น าเขา้จากจนี เชน่เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

หลังจากนั้นน าท่านเดนิสู่ท่าเรือแม่น ้าหอม ล่องเรอืมงักรแม่น า้หอม (DRAGON BOAT) เพื่อชม

ศลิปะการแสดงทีเ่คยจัดถวายในราชส านักของกษัตรยิเ์วยีดนาม เป็นเรอืมงักร 2 หัว จ าลองมาจากเรอืราชพาหนะ

ในสมยัราชวงศเ์หงยีน 
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ทีพ่กั HUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 2 พระราชวงัดายโนย – รา้นเยือ่ไผ ่– น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด ์บานาฮลิส ์– บานา ฮลิส ์– สะพานมอืยกัษ ์

– สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – สกัการะพระพุทธรปูหลนิอึง๋ – สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัดายโนย (Dai Noi Palace) 

- โบราณสถานทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวังแห่งสดุทา้ยของราชวงศเ์หงยีนทีป่กครอง

ประเทศเวยีดนาม เป็นพระราชวังทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อลังการเป็นอยา่งยิง่ พระราชวังไดโนย จ าลอง

แบบมาจากพระราชวังกูก้ง หรอืพระราชวังตอ้งหา้ม ที่ย ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจีน มลีักษณะเป็นรูป

สีเ่หลีย่มจัตรัุส ลอ้มรอบดว้ยคนู ้าขนาดใหญท่ัง้สีด่า้น เนือ้ทีป่ระมาณ 5 ตารางกโิลเมตร และพระราชวังแห่งนี้

ใชเ้ป็นที่ประทับของกษัตรยิใ์นราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ภายในระราชวังจะมทีัง้หมด 3 ส่วน ไดแ้ก ่

ก าแพงรอบนอกป้องกนัตัวพระราชวัง ทอ้งพระโรง และพระราชวังตอ้งหา้ม 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นเยือ่ไผ ่(BAMBOO SHOP) รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้ทีท่ ามาจากไมไ้ผ่ เป็นสนิคา้ 

OTOP ของเวยีดนามของฝากของเวยีดนามใหท้า่นใหเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ **น าทา่นชมผลติภณัฑจ์ากไขม่กุใกล ้ๆ กบัรา้นอาหาร 

น่ังกระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด ์บานาฮลิส ์(SUN WORLD BANA HILLS)  

- ดืม่ด ่าไปกบัววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีว

แบบไมห่ยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.

2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่
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ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพั่กผ่อน

หยอ่นใจ ตัง้อยูท่างตะวันตกของดานัง ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่ง

เมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบน

ภเูขา สรา้งทีพั่ก สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ักผอ่น เนือ่งจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้

ปี อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีส 

น าทา่นเดนิทางสู ่บานา ฮลิส ์(BANA HILLS)  

- แหลง่รวมความสนุกและความบนัเทงิบนยอดเขาสงู อยูห่า่งจากตัวเมอืงดานังประมาณ 40 กโิลเมตร เดมิเคย

เป็นสถานทีพ่ักผ่อนตากอากาศของชาวฝร่ังเศส เมือ่สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาว

ฝร่ังเศสพา่ยแพ ้จงึกลับประเทศไป ท าใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งนานหลายปี กระทั่งถกูบรูณะอกีครัง้ในปี  2009 

กจิกรรมทีน่า่สนใจ 

น าท่านชม สะพานมอืยกัษ ์(GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็น

สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนงึที่

ไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็ม

อิม่ 

 
 

น าทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไม ้

หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่มว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหน

ของสวนกส็ามารถถา่ยรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมาก โดยในแตล่ะเดอืนก็จะมกีารจัดตกแตง่ผลดัเปลีย่นไป

เรือ่ยๆ 

น าทา่น สกัการะพระพุทธรปูหลนิอึง๋ (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพทุธรปูหนิองคใ์หญต่ัง้ตระหงา่นบน

ยอดเขาแหง่นี ้ใหท้า่นไดข้อพรเพือ่ความเป็นมงคล 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ (FANTASY PARK) ซึง่มเีครือ่งเลน่หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้

ทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถบัม้ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของ

ทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไมร่วมคา่เขา้ชมหุน่ขีผ้ ึง้) 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิส ์

ทีพ่กั  MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 กรณีหอ้งพัก 3 ทา่นเต็มลกูคา้ตอ้งพักเดีย่วเฉพาะบนบานาฮลิสม์คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 2,500 บาท/หอ้ง 

 

Day 3 เมอืงดานงั – รา้นหนิออ่น – ลอ่งเรอืกระดง้ – เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – สะพานมงักร – 

สะพานแหง่ความรกั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั (DANANG)  

- เมอืงท่าส าคัญของเวยีดนามกลางตอนใต ้ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลจนีใต ้จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และมีท่าเรือที่รองรับการขนส่งสนิคา้ มีโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดเล็กตัง้อยู่ในเมอืงจ านวนหนึง่ สนิคา้เศรษฐกจิของเมอืงไดอ้าหารทะเล จงึท าใหเ้มอืง

ดานังมอีาหารท าเลทีร่าคาถกู ซึง่ถกูใจนักทอ่งเทีย่วชาวไทยอยา่งมาก  

น าทา่นชม รา้นหนิออ่น เป็นรา้นของฝากทอ้งถิน่มสีนิคา้มากมาย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 น าทา่น ลอ่งเรอืกระดง้ (BASKET BOAT)  

- หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามหมูบ่า้นแห่งนี้เคยเป็นทีพั่ก

อาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีห่มูบ่า้นแหง่นีค้อืประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของ

ชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี ้หมายเหตุ:ทา่นสามารถใหท้ปิไดต้ามความพอใจของทา่น 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN)  

- เมอืงมรดกโลกทีย่งัคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไวอ้ยา่งดเียีย่ม โดยท่านสามารถเดนิเล่น ถ่ายรูป ตาม

ตรอกซอกซอยต่างๆ ได ้ไฮทข์องการมาถ่ายรูปเช็คอนิทีน่ี้คอืการไดข้ึน้ไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ทีอ่ยู่

ตามซอกซอย ไดท้ัง้ววิ ไดท้ัง้ชมิกาแฟรสชาตอิอรจินัิลของเวยีดนาม 

-  
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น าทา่นชม สะพานญีปุ่่ น (JAPANESE BRIDGE)  

- สะพานแห่งมติรไมตร ีทีไ่ดช้ ือ่นี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สรา้งขึน้โดยชมุชนชาวญีปุ่่ น เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้

ขา้มคลองทีใ่นอดตี 400 ปีกวา่ทีผ่า่นมา มชีมุชนชาวญีปุ่่ นมาตัง้รกรากอยู ่และสรา้งขึน้ทา่มกลางหมูบ่า้นชาว

จีนและญี่ปุ่ น สะพานญี่ปุ่ นแห่งเมอืงฮอยอันนี้ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1593 นับถงึวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลย

ทเีดยีวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานทีส่รา้งดว้ยวัสดุทัง้ไมแ้ละปูน แมผ้่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงาม

ดว้ยความมเีอกลักษณ์ จนเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ลักษณะเฉพาะของสะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอนัแหง่นี ้

 น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงดานังเพือ่ชม สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE)  

- อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคา

เกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนือ่งใน

โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่

ของเมอืงดานัง ซึง่มรีูปปั้นที่มหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-

อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น ้า และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท ี

 น าท่านชม สะพานแหง่ความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานทีถู่กประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจาก

สะพานแหง่นีใ้หท้า่นไดเ้ห็นววิของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

ค ่า บรหิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4  สกัการะเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ – ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทาง สกัการะเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ (LINH UNG TEMPLE)  

- นมสัการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหัน

หนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปก

ปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 

องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
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น าท่านเดนิทางซือ้ของฝาก ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต (HAN MARKET) คอืตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยูร่มิ

แม่น ้าฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายของ สนิคา้ทีน่ยิมอย่างมากคอื เมล็ดบัวอบแหง้ กาแฟเวยีดนามมี

หลากหลายแบรนดเ์ชน่ G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้  

11.00  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิดานัง เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

13.15  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ961 

14.55  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 3 ทา่น 

(เนือ่งจากเป็นหอ้งพกั
ส าหรบั  

4 ทา่น จงึมคีา่ใชจ้า่ย
เพิม่) 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

26 – 29 มถินุายน 2565 12,990 13,590 5,000 

17 – 20 กรกฎาคม 2565 12,990 13,590 5,000 

24 – 27 กรกฎาคม 2565 12,990 13,590 5,000 

07 – 10 สงิหาคม 2565 12,990 13,590 5,000 

21 – 24 สงิหาคม 2565 12,990 13,590 5,000 

11 – 14 กนัยายน 2565 12,990 13,590 5,000 

25 – 28 กนัยายน 2565 12,990 13,590 5,000 

09 – 12 ตลุาคม 2565 12,990 13,590 5,000 

23 – 26 ตลุาคม 2565 14,990 15,590 5,000 

** ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (Join Land) ลด 3,000 บาท ** 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

*ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น * 

*ไมร่วมคา่ ATK-Test กอ่นบนิ 24 ชม. พรอ้มกบัใบรับรองภาษาองักฤษ นักทอ่งเทีย่วจองและจา่ยคา่ตรวจเอง* 

*ไมร่วมคา่ แพ็กเกจ Test & Go นักทอ่งเทีย่วจองและจา่ยคา่แพ็กเกจเอง (ถา้ม)ี* 

กรณีใหบ้รษัิทจองทีพั่กส าหรับ Test & Go และลงทะเบยีน Thailand Pass อตัราคา่บรกิารดังนี ้

 Novotel On Siam Square หรอืเทยีบเทา่ 

ราคาพกั 1 ทา่น 4,500 ราคาพกั 2 ทา่น 6,500 ราคาพกั 3 ทา่น 10,500 
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ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 11,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วัน ตอ้งช าระค่า

ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวน

ทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาดหอ้งพกั

เพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


