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Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – สกัการะเจา้แมก่วนอมิหลนิอ ึง๋  

  เมอืงเว ้– พระราชวงัดายโนย – ลอ่งเรอืมงักรแมน่ า้หอม – ตลาดดองบา 

04.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI VIETJET AIR โดยมี

เจา้หนา้ที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

07.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR  

เทีย่วบนิที ่VZ964 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิดานัง-เมอืงดานัง-สักการะเจา้แม่กวนอมิ
หลนิอึง๋-เมอืงเว-้พระราชวังดายโนย-ลอ่งเรอืมงักรแมน่ ้าหอม  
ตลาดดองบา 

   

THANH LICH ROYAL 
BOUTIQUE HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

2 
วัดเจดยีเ์ทยีนมู ่– รา้นเยือ่ไผ ่– บานา ฮลิส ์– น่ังกระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด ์
บานาฮลิส ์

   

MERCURE FRENCH 
VILLAGE BANA HILLS  
หรอืเทยีบเทา่  

3 
สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไมแ้ห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูป
หลนิอึง๋ – สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต – เมอืงโบราณ
ฮอยอนั – รา้นหนิออ่น – สะพานญีปุ่่ น – ลอ่งเรอืกระดง้ 

   

LAVERDER HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่  

4 สะพานมงักร-สะพานแหง่ความรัก- สนามบนิดานัง-สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

 



08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม หลังจากนัน้น าผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสัมภาระ 

หลังจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดานงั (DANANG) เป็นเมอืงท่าส าคัญของเวยีดนามกลางตอนใต ้ตัง้อยู่รมิชายฝ่ัง

ทะเลจนีใต ้จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเวยีดนาม ดานังจัดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และมี

ท่าเรอืทีร่องรับการขนสง่สนิคา้ มโีรงงานอตุสาหกรรมขนาดเล็กตัง้อยูใ่นเมอืงจ านวนหนึง่ สนิคา้เศรษฐกจิของ

เมอืงไดอ้าหารทะเล จงึท าใหเ้มอืงดานังมอีาหารท าเลทีร่าคาถกู ซึง่ถกูใจนักทอ่งเทีย่วชาวไทยอยา่งมาก  

น าท่านเดนิทาง สกัการะเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋ (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋

แกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญย่นืโดดเดน่สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลัง

ชนภูเขา ตั ้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมี

ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อน

แกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเว ้(HUE) เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงยีนชว่งปี พ.ศ. 2345–2488 มี

ชือ่เสยีงจากโบราณสถานทีม่อียูท่ั่วเมอืง เมอืงเวต้ัง้อยูใ่นเวยีดนามตอนกลาง รมิฝ่ังแมน่ ้าหอม ในชว่งสงคราม

เวยีดนาม เวอ้ยูใ่นต าแหน่งทีใ่กลก้ับอาณาเขตระหว่างเวยีดนามเหนือและเวยีดนามใต ้โดยเวอ้ยู่ในอาณาเขต

ของเวยีดนามใต ้ในปี พ.ศ. 2511 ตัวเมอืงไดรั้บความเสยีหายอยา่งหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งที่

ระดมยงิและถกูระเบดิจากกองทัพอเมรกินั แมห้ลังสงครามสงบลงแลว้ เหลา่โบราณสถานก็ยงัไมไ่ดรั้บการดแูล

เอาใจใส่ เนื่องจากถูกกลุ่มผูน้ าคอมมวินสิตแ์ละชาวเวยีดนามบางส่วน

มองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดนิาในอดตี แต่หลังจากที่แนวคดิ

ทางการเมอืงไดเ้ปลีย่นแปลงไป ก็เริม่มกีารบรูณะโบราณสถานบางส่วน

มาจนถงึปัจจบุนั 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัดายโนย (Dai Noi Palace) เป็น

โบราณสถานที่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวังแห่ง

สดุทา้ยของราชวงศเ์หงยีนทีป่กครองประเทศเวยีดนาม เป็นพระราชวังที่

มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อลังการเป็นอย่างยิ่ง  พระราชวังไดโนย 

จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้ง หรอืพระราชวังตอ้งหา้ม ทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุปักกิง่ประเทศจนี มลีักษณะเป็นรูป

สีเ่หลีย่มจัตรัุส ลอ้มรอบดว้ยคนู ้าขนาดใหญท่ัง้สีด่า้น เนือ้ทีป่ระมาณ 5 ตารางกโิลเมตร และพระราชวังแหง่นีใ้ช ้

เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนมาทกุ 

หลังจากนั้นน าท่านเดินสู่ท่าเรือแม่น ้ าหอม ล่องเรือมงักรแม่น ้าหอม (DRAGON BOAT) เพื่อชม

ศลิปะการแสดงที่เคยจัดถวายในราชส านักของกษัตรยิเ์วยีดนาม เป็นเรอืมังกร 2 หัว จ าลองมาจากเรอืราช

พาหนะในสมยัราชวงศเ์หงยีน 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดดองบา (DONG BA MARKET) แหลง่ชอ๊ปป้ิงทีเ่มอืงเว ้เป็นตลาดสนิคา้ขนาดใหญ่

ของเมอืงเว ้สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้น าเขา้จากจนี เชน่เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง 

ทีพ่ัก THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
Day2   วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่– รา้นเยือ่ไผ ่– บานา ฮลิส ์– น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด ์บานาฮลิส ์

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัเจดยีเ์ทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) เป็นวัดที่มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์การเมืองของเวียดนาม วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทาง

พระพทุธศาสนานกิายเซน และมจีุดเด่นคอืเจดยีเ์ทยีนมู ่ทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์

ของเมอืงเว ้มลีักษณะเป็นเจดยีท์รงเก๋ง 8 เหลีย่ม  สงูทัง้หมด 7 ชัน้ แต่ละ

ชัน้เชือ่ว่าเป็นตัวแทนชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ โดยเอกลักษณ์อีก

อย่างหนึ่งของวัดเจดีย์เทียนมู่คือ รถออสตินสีฟ้า ที่ถูกเก็บรักษาและจัด

แสดงไวภ้ายในวัดแห่งนี้ โดยมปีระวัตวิ่า พระภกิษุทกิกวางหยก วัย 73 ปี 

เจา้อาวาสวดัเทยีนมูไ่ดใ้ชร้ถคันนีเ้ป็นพาหนะไปเผาตัวเองทีก่ลางกรงุไซง่อ่น

หรือโฮจิมนิห์ซติี้ในปัจจุบันเพื่อเป็นการประทว้งรัฐบาลพระองค์ น าท่าน

เดนิทางสู ่รา้นเยือ่ไผ ่(BAMBOO SHOP) รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้ทีท่ ามาจากไมไ้ผ่ เป็นสนิคา้ OTOP 

ของเวยีดนามของฝากของเวยีดนามใหท้า่นใหเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ **น าทา่นชมผลติภณัฑจ์ากไขม่กุใกล ้ๆ กบัรา้นอาหาร 



น าท่านเดนิทางสู ่บานา ฮลิส ์(BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทงิบนยอดเขาสูง อยู่ห่าง

จากตัวเมอืงดานังประมาณ 40 กโิลเมตร เดมิเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝร่ังเศส เมือ่สมัย

สงครามโลกครัง้ที ่1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝร่ังเศสพ่ายแพ ้จงึกลับประเทศไป ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้ง

นานหลายปี กระทั่งถกูบรูณะอกีครัง้ในปี  2009 

น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด ์บานาฮลิส ์(SUN WORLD BANA HILLS) ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืง

บนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าว

ทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้

ไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาใน

วันที่อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การ

ทอ่งเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมัยที่

ฝร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งทีพั่ก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ใช ้

เป็นทีพั่กผอ่น เนือ่งจากทีน่ีม่อีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีส 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศส เมนูบฟุเฟ่ต ์บนบานาฮลิส ์

ทีพ่กั MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

   กรณีหอ้งพัก 3 ทา่นเต็มลกูคา้ตอ้งพักเดีย่วเฉพาะบนบานาฮลิสม์คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 2,500 บาท/หอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 
 

Day3 สะพานมอืยกัษ ์– สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – สกัการะพระพุทธรปูหลนิอ ึง๋ – สวนสนกุแฟนตา

ซพีารค์ ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต – เมอืงโบราณฮอยอนั – รา้นหนิออ่น – สะพานญีปุ่่ น – ลอ่งเรอื

กระดง้ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กจิกรรมทีน่า่สนใจ 

 

น าท่ านชม  สะพ านมือย ักษ์  (GOLDEN BRIDGE) แหล่ ง

ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุซึง่อยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอด

ยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั ้งอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด 

สวยงามเป็นอกีจดุทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ทา่น

สามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล์ ในววิพาโนรามา 360 องศา 

ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 

 

น าทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) 

เป็นสวนดอกไมส้ไตล์ฝร่ังเศส ที่มีดอกไมห้ลากหลายพันธุ์ถูก

จัดเป็นสัดสว่นอยา่งสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่ม่

ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงาม

อย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดตกแต่งผลัดเปลี่ยนไป

เรือ่ยๆ  

 

 

น าท่าน สกัการะพระพุทธรูปหลนิอึง๋ (LINH UNH PAGODA) 

เป็นพระพุทธรปูหนิองคใ์หญ่ตัง้ตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ใหท้่าน

ไดข้อพรเพือ่ความเป็นมงคล 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ (FANTASY PARK) 

ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 

4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถบัม้ หรอื

จะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไมร่วมคา่เขา้ชมหุน่ขีผ้ ึง้) 



เทีย่ง   บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางซือ้ของฝาก ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต (HAN MARKET) คอืตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยูร่มิ

แมน่ ้าฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายของ สนิคา้ทีน่ยิมอยา่งมากคอื เมล็ดบัวอบแหง้ กาแฟเวยีดนามมี

หลากหลายแบรนดเ์ชน่ G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคง

เอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไวอ้ยา่งดเียีย่ม โดยท่านสามารถเดนิเล่น ถ่ายรปู ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได ้

ไฮทข์องการมาถ่ายรูปเช็คอนิทีน่ี้คอืการไดข้ึน้ไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่

ตามซอกซอย ไดท้ัง้ววิ ไดท้ัง้ชมิกาแฟรสชาตอิอรจินัิลของเวยีดนาม น าท่านชม 

รา้นหนิออ่น เป็นรา้นของฝากทอ้งถิน่มสีนิคา้มากมาย 

น าทา่นชม สะพานญีปุ่่ น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแหง่มติรไมตร ีทีไ่ดช้ ือ่

นี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สรา้งขึน้โดยชุมชนชาวญี่ปุ่ น เป็นสะพานที่สรา้งขึน้ขา้ม

คลองทีใ่นอดตี 400 ปีกว่าทีผ่่านมา มชีมุชนชาวญีปุ่่ นมาตัง้รกรากอยู ่และสรา้งขึน้

ทา่มกลางหมูบ่า้นชาวจนีและญีปุ่่ น สะพานญีปุ่่ นแหง่เมอืงฮอยอนันี ้สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 

ค.ศ.1593 นับถงึวันนีก้็มอีาย ุ427 ปีเลยทเีดยีวนับวา่เกา่แกม่าก เป็นสะพานทีส่รา้ง

ดว้ยวัสดุทั ้งไมแ้ละปูน แมผ้่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามดว้ยความมี

เอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ลักษณะเฉพาะของสะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอย

อนัแหง่นี ้

น าท่าน ลอ่งเรอืกระดง้ (BASKET BOAT) หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ใน

อดีตช่วงสงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนที่หมู่บา้นแห่งนี้คือประมง 

ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี ้หมายเหต:ุทา่นสามารถใหท้ปิไดต้าม

ความพอใจของทา่น 

ค ่า   บรหิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั LAVENDER HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day4  สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแห่งใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร 

ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนั เปิด

ใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่

สะพานมังกรแหง่นีเ้ป็น Landmark แห่งใหมข่องเมอืงดานัง ซึง่มรีูปปั้นทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พน่น ้า 

คลา้ยๆสงิคโปร ์หมายเหต:ุวันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น ้า และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท ี

น าทา่นชม สะพานแหง่ความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานทีถ่กูประดับตกแตง่ดว้ยเสารปูหัวใจ และจาก

สะพานแหง่นีใ้หท้า่นไดเ้ห็นววิของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิดานงั เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

10.10  น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR  

เทีย่วบนิที ่VZ965 

11.40  น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************************* 

 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 3 ทา่น 

(เนือ่งจากเป็นหอ้งพกัส าหรบั  
4 ทา่น จงึมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

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 ตลุาคม 2565 14,990 15,590 4,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

** 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 ประกนัสขุภาพ 200 บาท/ทา่น* 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท/ทา่น และช าระสว่น

ทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วัน หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ให ้

คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ

ออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการ

แนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพัก

เพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผู ้

เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 



 





 



 


