
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 



 
   

 

 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 
สนามบินสวุรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว ้– วดัเทียนมู่ – ตลาดดองบา – 
ลอ่งเรอืมงักรแมน่ า้หอม 

   
HUE HOTEL 
หรอืเทียบเทา่  

2 
พระราชวงัดายโนย – รา้นเย่ือไผ่ – นั่งกระเชา้ไฟฟ้าซนั เวิลด ์บานาฮิลส ์– บานา 
ฮิลส ์– สะพานมือยกัษ์ – สวนดอกไมแ้ห่งความรกั – สกัการะพระพทุธรูปหลินอึ๋ง 
– สวนสนกุแฟนตาซีพารค์ 

   

MERCURE FRENCH 
VILLAGE BANA HILLS  
หรอืเทียบเทา่  

3 
เมืองดานัง – รา้นหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพาน
ญ่ีปุ่ น – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั    

DANANG HOTEL  
หรอืเทียบเทา่  

4 
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มารเ์ก็ต – สนามบินดานัง – 
สนามบินสวุรรณภมูิ       



 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานัง – เมอืงเว้ – วัดเทยีนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น า้หอม  

08.00 พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจา้หนา้ท่ี เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอน
รบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอินใหแ้ก่ทา่น 

 หมายเหตุ : ใชผ้ลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และมีผลเป็นลบ เอกสารตอ้งเป็นภาษาอังกฤษระบุขอ้มูลตามหนา้พาสปอรต์ของท่านในการ
เช็คอิน คา่ใชจ้่ายในการตรวจไมร่วมอยูใ่นรายการ 

10.50 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ960  

12.30 เดินทางถึง สนามบนิดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้น าผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดินทางทอ่งเท่ียว
ตามรายการ 

เท่ียง บรกิารอาหารวา่งขนมปังฝรั่งเศสสไตลเ์วียดนาม BANH MY 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมยัราชวงศเ์หงียนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มีช่ือเสียงจากโบราณสถานท่ีมีอยู่ทั่วเมือง 

เมืองเวต้ัง้อยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝ่ังแม่น า้หอม ในช่วงสงครามเวียดนาม เวอ้ยู่ในต าแหน่งท่ีใกลก้บัอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือ และ
เวียดนามใต ้โดยเวอ้ยู่ในอาณาเขตของเวียดนามใต ้ในปี พ.ศ. 2511 ตวัเมืองไดร้บัความเสียหายอย่างหนกั โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งท่ี
ระดมยิงและถูกระเบิดจากกองทพัอเมริกนั แมห้ลงัสงครามสงบลงแลว้ เหล่าโบราณสถานก็ยงัไม่ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ เน่ืองจากถกูกลุ่มผูน้  า
คอมมิวนิสตแ์ละชาวเวียดนามบางส่วนมองว่าเป็นสญัลกัษณข์องระบอบศกัดินาในอดีต แต่หลงัจากท่ีแนวคิดทางการเมืองไดเ้ปลี่ยนแปลงไป ก็
เริม่มีการบรูณะโบราณสถานบางสว่นมาจนถงึปัจจบุนั 

 

วั ด เจดี ย์ เที ยน มู่  (THIEN MU PAGODA) เป็ น วัด ท่ี มี ค วามส าคัญ ท าง
ประวัติ ศ าสตร์การเมื องของเ วียดนาม  วัดแห่ ง นี ้ ถื อ เป็ นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนานิกายเซน และมีจุดเด่นคือเจดียเ์ทียนมู่ ท่ีถือเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองเว ้มีลกัษณะเป็นเจดียท์รงเก๋ง 8 เหลี่ยม  สงูทัง้หมด 7 ชัน้ แต่ละชัน้เช่ือว่าเป็น
ตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ โดยเอกลกัษณ์อีกอย่างหนึ่งของวดัเจดีย์
เทียนมู่คือ รถออสตินสีฟ้า ท่ีถูกเก็บรกัษาและจัดแสดงไวภ้ายในวัดแห่งนี ้โดยมี
ประวตัิว่า พระภิกษุทิกกวางหยก วยั 73 ปี เจา้อาวาสวดัเทียนมู่ไดใ้ชร้ถคนันีเ้ป็น
พาหนะไปเผาตัวเองท่ีกลางกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตีใ้นปัจจุบันเพ่ือเป็นการ
ประทว้งรฐับาลโงดินหเ์ดียมท่ีมีการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงและบงัคบัใหป้ระชาชนนบัถือ
ศาสนาครสิตนิ์กายคาทอลิกและใชค้วามรุนแรง หลงัจากเหตกุารณท์กุอย่างสงบลง 
รถออสตินคนัสีฟา้คนันีจ้งึถกูน ามาเก็บไวท่ี้วดัแหง่นี ้
 

 น าท่านเดินทางสู ่ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหล่งช๊อปปิ้งท่ีเมืองเว ้เป็นตลาดสินคา้ขนาดใหญ่ของเมืองเว ้สว่นใหญ่เป็นสินคา้น าเขา้
จากจีน เช่นเสือ้ผา้ กระเป๋าเดินทาง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 



 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดินสูท่่าเรอืแม่น า้หอม ล่องเรือมังกรแม่น ้าหอม (DRAGON BOAT) เพ่ือชมศิลปะการแสดงท่ีเคยจดัถวายในราชส านกัของ

กษัตรยิเ์วียดนาม เป็นเรอืมงักร 2 หวั จ าลองมาจากเรอืราชพาหนะในสมยัราชวงศเ์หงียน 
ท่ีพกั HUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

 
 
Day2 พระราชวังดายโนย – ร้านเยือ่ไผ่ – น่ังกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด ์บานาฮิลส ์– บานา ฮิลส ์– สะพานมือยักษ ์– สวนดอกไม้แห่งความรัก 

– สักการะพระพุทธรูปหลนิอึง๋ – สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่พระราชวังดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานท่ีไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวงัแห่งสดุทา้ยของ

ราชวงศเ์หงียนท่ีปกครองประเทศเวียดนาม เป็นพระราชวงัท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อลงัการเป็นอย่างยิ่ง พระราชวงัไดโนย จ าลองแบบมาจาก
พระราชวงักูก้ง หรือพระราชวงัตอ้งหา้ม ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน มีลกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรุสั ลอ้มรอบดว้ยคนู า้ขนาดใหญ่ทัง้สี่ดา้น 
เนือ้ท่ีประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวงัแหง่นีใ้ชเ้ป็นท่ีประทบัของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนมาทกุพระองค ์ภายในระราชวงัจะมีทัง้หมด 3 
สว่น ไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกปอ้งกนัตวัพระราชวงั ทอ้งพระโรง และพระราชวงัตอ้งหา้ม 

 น าท่านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ (BAMBOO SHOP) รา้นขายสินคา้พืน้เมือง สินคา้ท่ีท ามาจากไมไ้ผ่ เป็นสินคา้ OTOP ของเวียดนามของฝากของ
เวียดนามใหท้า่นใหเ้ลือกซือ้เพ่ือเป็นของฝาก 

เท่ียง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน **น าทา่นชมผลิตภณัฑจ์ากไข่มกุใกล้ๆ กบัรา้นอาหาร 
 



 

 

น่ังกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด ์บานาฮิลส ์(SUN WORLD BANA 
HILLS) ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศันข์องเมืองบนความสงูถงึ 5,810 เมตร 
กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอด
เป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊
คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้
ไปถงึสถานีเฟรนชฮิ์ลลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮิลลร์สีอรท์ และไดช่ื้นชม
กบัสดุยอดวิวทิวทศันใ์นแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานา
ฮิลล ์เป็นรีสอรท์และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวนัตก
ของดานงั ซึ่งการทอ่งเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮิลลคื์อ 
ดาลดัแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเม่ือสมยัท่ีฝรั่งเศส
เป็นเจา้อาณานิคม จึงไดมี้การสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งท่ีพกั 
สิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพักผ่อน เน่ืองจากท่ีน่ีมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูิเฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซียส 

   

 
  
 น าท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส ์(BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 

กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสถานท่ีพกัผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เม่ือสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 แต่หลงัสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ ้จึงกลบั
ประเทศไป ท าใหบ้านาฮิลลถ์กูทิง้รา้งนานหลายปี กระทั่งถกูบรูณะอีกครัง้ในปี  2009 

กจิกรรมทีน่่าสนใจ 



 

 

น าท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเท่ียวใหม่
ล่าสดุซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส ์เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้
ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจดุท่องเท่ียวนึงท่ีไดร้บั
ความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล ์ในวิวพา
โนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อิ่ม 

 

น าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวน
ดอกไม้สไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่าง
สวยงามท่ามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มมุไหนของสวน
ก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการ
จดัตกแตง่ผลดัเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  

 

 
น าท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ ง (LINH UNH PAGODA) เป็น
พระพุทธรูปหินองคใ์หญ่ตัง้ตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี ้ใหท้่านไดข้อพรเพ่ือ
ความเป็นมงคล 

 

น าทา่นเดินทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซีพารค์ (FANTASY PARK) ซึง่มีเครื่อง
เล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทึกขวญักับ
บา้นผีสิง เกมสส์นกุๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบัม้ หรือจะเลือกชอ้ปปิ้งของท่ีระลึก
ของสวนสนกุ (ไมร่วมคา่เขา้ชมหุน่ขีผ้ึง้) 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พิเศส เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาติ บนบานาฮิลส ์
ท่ีพกั MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดบั 4 ดาวหรอืเทียบเทา่   
 กรณีหอ้งพกั 3 ทา่นเตม็ลกูคา้ตอ้งพกัเด่ียวเฉพาะบนบานาฮิลสมี์คา่ใชจ้่ายเพิ่ม 2,500 บาท/หอ้ง 



 

 
  
Day3 เมอืงดานัง – ร้านหนิอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมอืงโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมืองท่าส าคัญของเวียดนามกลางตอนใต ้ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังทะเลจีนใต ้จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเวียดนาม ดานงัจดัเป็นพืน้ท่ีอตุสาหกรรม และมีท่าเรือท่ีรองรบัการขนส่งสินคา้ มีโรงงานอตุสาหกรรมขนาดเล็กตัง้อยู่ ใน
เมืองจ านวนหนึ่ง สินคา้เศรษฐกิจของเมืองไดอ้าหารทะเล จึงท าใหเ้มืองดานงัมีอาหารท าเลที่ราคาถกู ซึ่งถกูใจนกัท่องเท่ียวชาวไทยอย่างม าก น า
ทา่นชม ร้านหนิอ่อน เป็นรา้นของฝากทอ้งถ่ินมีสินคา้มากมาย 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

 

 
 
น าท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่
ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บา้นแห่งนีเ้คยเป็นท่ีพกัอาศยั
ของทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีหมู่บา้นแห่งนีคื้อประมง ระหว่างการล่องเรือท่าน
จะไดช้มวฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแห่งนี ้หมายเหต:ุท่านสามารถใหท้ิป
ไดต้ามความพอใจของทา่น 
 
 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกท่ียงัคงเอกลกัษณแ์ละรกัษาวฒันธรรมไวอ้ย่างดี
เย่ียม โดยท่านสามารถเดินเลน่ ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได ้ไฮทข์องการมาถ่ายรูปเช็คอินท่ีนีคื้อการไดข้ึน้ไปถ่ายรูปจากมมุสงูของคาเฟ่ท่ี
อยูต่ามซอกซอย ไดท้ัง้วิว ไดท้ัง้ชิมกาแฟรสชาติออรจิินลัของเวียดนาม 



 
 น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ท่ีไดช่ื้อนีเ้น่ืองจากสะพานแห่งนีส้รา้งขึน้โดยชุมชนชาวญ่ีปุ่ น เป็น

สะพานท่ีสรา้งขึน้ขา้มคลองท่ีในอดีต 400 ปีกว่าท่ีผ่านมา มีชุมชนชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้รกรากอยู่ และสรา้งขึน้ท่ามกลางหมู่บา้นชาวจีนและญ่ีปุ่ น 
สะพานญ่ีปุ่ นแห่งเมืองฮอยอนันี ้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1593 นบัถึงวนันีก้็มีอาย ุ427 ปีเลยทีเดียวนบัว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานท่ีสรา้งดว้ยวสัดทุัง้
ไมแ้ละปนู แมผ้่านกาลเวลามานานแต่ยงัคงงดงามดว้ยความมีเอกลกัษณ ์จนเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ลกัษณะเฉพาะของสะพานญ่ีปุ่ นเมืองฮอย
อนัแหง่นี ้

 น าท่านเดินทางกลบัเมืองดานงัเพ่ือชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งท่ีเท่ียวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความ
กวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น า้ฮนั เปิดใหบ้ริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 
เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซึ่งสะพานมงักรแห่งนีเ้ป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั ซึ่งมีรูปป้ันท่ีมีหวั
เป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น า้ คลา้ยๆสงิคโปร ์หมายเหต:ุวนัเสาร-์อาทิตยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที 

 น าท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานท่ีถกูประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งนีใ้หท้่านได้เห็นวิวของ
สะพานมงักรแบบเตม็ๆ 

ค ่า บรหิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

 
 
Day4 สักการะเจ้าแม่กวนอมิหลนิอึง๋ – ช้อปป้ิงฮาน มารเ์กต็ – สนามบนิดานัง – สนามบนิสุวรรณภูม ิ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสงูใหญ่ยืนโดด

เด่นสงูท่ีสดุในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบ ไหวข้อ
พรใหช้่วยปกปักรกัษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อน
แกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณท์า่ทางที่ถ่ายทอดอารมณท์กุอยา่งของมนษุยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคติธรรม 



 
 น าท่านเดินทางซือ้ของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานงั ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน  เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้

มากมายของ สินคา้ท่ีนิยมอย่างมากคือ เมลด็บวัอบแหง้ กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนดเ์ช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้  
11.00 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลบัสู ่สนามบนิดานัง เพ่ือเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
13.15 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ961 

14.55 เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ ... พรอ้มความประทบัใจ  

  อตัราค่าบรกิารส าหรบัเด็กอายไุมเ่กิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 
*ไมร่วมคา่ทิปมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น * 

*ไมร่วมคา่ ATK-Test ก่อนบิน 24 ชม. พรอ้มกบัใบรบัรองภาษาองักฤษ นกัทอ่งเท่ียวจองและจ่ายค่าตรวจเอง* 
*ไมร่วมคา่ ประกนัสขุภาพ 200 บาท/ทา่น* 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาทัวร/์ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทัวร/์ท่าน 
พักห้องละ 3 ท่าน 

(เน่ืองจากเป็นห้องพัก
ส าหรับ  

4 ท่าน จงึมค่ีาใช้จ่ายเพิม่) 

ราคา 
ห้องพักเดีย่ว 

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

14 – 17 กรกฎาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

28 – 31 กรกฎาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

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

25 – 28 สิงหาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

08 – 11 กนัยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

15 – 18 กนัยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 13,990 14,590 4,500 

06 – 09 ตลุาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

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

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

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



 
 
ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นท่ีเหลือ 21 วนั ก่อนการ

เดินทาง กรณีวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เทา่นัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ทา่นท่ีตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีเป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 
4. ระหว่างท่องเท่ียวหากนกัท่องเท่ียวไดร้บัการตรวจยืนยนัว่ามีเชือ้โควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิ่มเติม  (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทวัร)์ 
5. ในกรณีท่ีภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้โควิด -19 ทุกประเภท ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบ

คา่ใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 
6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเป็นสว่นลดหรือเงินสดได ้
7. เง่ือนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษัิทฯประกนัเป็นผูพ้ิจารณา 
 



 

 



 



 

 



 

 


