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04.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์สายการบินแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัค่อยต้อนรบั

และอ านวนความสะดวกแก่ท่าน  
07.15 น.  ออกเดนิทาง สู ่เมืองดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD634 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.05 น. ถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมืองเว้ เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมทีม่แีบบฉบบั
ของตนเอง เว ้จงึไดร้บัการยนืยนัจาก องคก์ารยูเนสโก้ประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็น
มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มอียู่ในประเทศเวยีดนาม   เมอืงเวด้งึดูดนักท่องเที่ยวเพราะมแีหล่งประวตัิศาสตร ์
วฒันธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่ามแีบบฉบบัของตนเอง และยงัมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝัง่แม่น ้าหอมดว้ย   

      เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร                 
น าท่านสู ่วดัเทียนมู่ ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มรีปูปัน้เทพเจา้ 6 

องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี้ ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตรอ์ิม่เอบิกบัพระพุทธอกีสามองคอ์ยู่ในตูก้ระจก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    วนัทีห่น ึง่       กรงุเทพฯ - ดานงั - เมอืงเว ้- วดัเทยีนมู ่– พระราชวงัเว ้– น ัง่สามลอ้ซโิคล ่–  
                          ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม      (-/L/D) 

  

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกค้าท่ีมีความประสงคเ์ลือกท่ีนัง่บนเครือ่ง เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบินของคณะ เป็นตัว๋กรุป๊ 
ระบบจะแรนดอม   ไมส่ามารถลอ็คท่ีนัง่ได้  
ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน 

หากลูกค้าต้องการเลือกท่ีนัง่   สายการบินแอรเ์อเชียมีการบริการลอ็คท่ีนัง่และอพัท่ีนัง่   
 อตัราค่าบริการเป็นไปตามท่ี สายการบินก าหนด  
***กรณุาแจ้งพนักงานขายทุกครัง้ก่อนการจอง*** 
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น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเว้ (ถ่ายรูปบรเิวณด้านหน้า) พระราชวงัโบราณไดโนย แห่งสุดท้ายของเวยีดนาม ที่องค์การ
ยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นทีป่ระทบั ที่ท าการของระบบราชวงศส์ุดท้ายของประเทศเวยีดนาม คอืพระราชวงศ์
เหงยีน มกีษตัรยิ ์13 องคท์ีไ่ดข้ึน้ครองราชย ์นับตัง้แต่ปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามใหญ่โต อลงัการ 
เป็นอย่างยิง่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมพิเศษ!! น าท่านนัง่รถสามล้อซิโคล่(Cyclo) ชมบรรยากาศภายดา้นนอก
พระราชวงัทีร่มรื่นและสวยงาม 
 

 

ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณต้นน ้าทีอุ่ดมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่่ง
กลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรอืท่านจะได้ชมการแสดงดนตรพีืน้บา้น และนักรอ้งชาวเวยีดนามที่จะมาขบักล่อมบทเพลงให้
ท่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาโดยประมาณ 15-30 นาท)ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พกัท่ี  Thanh Lich Hotel (เมืองเว้) หรอืเทียบเท่า 
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เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม สุสานจกัรพรรดิไคดิงห ์ (Tomb of Khai Dinh) เป็นสสุานทีต่ัง้อยู่บนเนินเขา และยงัเป็นเพยีงสสุานเดยีวของ
เวยีดนามทีม่กีารผสมผสานศลิปะตะวนัออกและตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั ซึง่ไดส้รา้งขึน้มาตัง้แต่ขณะทีท่ีพ่ระเจา้ไคดงิหย์งัทรงครองราช
สมบตัอิยูแ่ต่ยงัสรา้งไม่เสรจ็ พระองคส์ิน้พระชนมเ์สยีก่อน พระเจา้เบ๋าได่ ผูซ้ึง่เป็นพระราชโอรส จงึด าเนินการสรา้งต่อใชเ้วลามาก
ถงึ 11 ปีจงึแลว้เสรจ็  สสุานพระเจา้ไคดงิห ์ โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมโกธคิผสมกบัสถาปัตยกรรมตะวนัออก ภายนอกเป็น
คอนกรตีสเีทาเขม้ ภายในตกแต่งดว้ยกระเบือ้งส ีและจติรกรรมฝาผนงัรปูมงักรในม่านเมฆขนาดใหญ่ ตรงกลางมรีปูปัน้ส ารดิขนาด
เท่าองคจ์รงิของพระเจา้ไคดงิห ์มคีวามวจิติรตระการตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ เดนิทางสู่เมอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชื่อไฟโฟ
ฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางส าคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อฮอยอนัไดร้บัความเสยีหายจาก
การสูร้บและแม่น ้าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานงัแทน ท าใหฮ้อยอนัในปัจจุบนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงามจน
องคก์ารยูเนสโกและรฐับาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให้ทุนท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์อง
สถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่า  

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทาน สนุกกบัการล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกัม๊ทาน หมู่บ้านเลก็ๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยู่ในสวน
มะพร้าวรมิแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พกัอาศยัของทหาร อาชพีหลกัของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง 
ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งนี้ 

 
 
 

 

  วนัทีส่อง     สสุานจกัพรรดิไ์คดงิห ์- เว ้- ฮอยอนั – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – ลอ่งกระเรอืกระดง้ –เมอืงโบราณฮอยอนั - 
บา้นโบราณ –  สะพานญีปุ่่ น – ดานงั                    (B/L/D) 
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 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโบราณฮอยอนั (Hoi An Ancient Town) เมืองมรดกโลกทีย่งัคงเอกลกัษณ์และรกัษาวฒันธรรมไวอ้ย่าง

ดเียีย่ม โดยท่านสามารถเดนิเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ  ไฮทไ์ลทข์องการมาถ่ายรูปเชค็อนิทีน่ี้คอืการไดข้ึน้ไปถ่ายรูป
จากมุมสงูของคาเฟ่ทีอ่ยู่ตามซอกซอย ไดท้ัง้ววิ ไดท้ัง้ชมิกาแฟรสชาติออรจินิลัของเวยีดนาม    น าท่านชม บ้านโบราณ บา้นไมท้ี่
เก่าแก่และสวยงามทีสุ่ดของเมอืงฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปัจจุบนัไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี   ชม สะพานญ่ีปุ่ น ทีส่รา้ง
โดยชาวญีปุ่่ น เป็นรปูทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจตุัรสั  เป็น
สะพานทีญ่ีปุ่่ นสรา้งขึน้เพื่อเชื่อมสายสมัพนัธก์บัพ่อคา้ชาวจนีในฮอยอนั 

 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ดานัง เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ขนาดและความส าคญั ตัง้อยู่
ระหว่างชายฝัง่ทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง 

พกัท่ี MERRY HOTEL (เมืองดานัง) หรอืเทียบเท่า 
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เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   น าท่านสู่ ภเูขาบานาฮิลล ์ซึ่งห่างจากตวัเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร  น าท่านแวะชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ที่มี

ชื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกในงานฝีมอืการแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานีบานาฮิลล ์ น าท่านนัง่กระเชา้สู่ บานาฮิลล ์ดื่มด ่าไปกบัววิทวิทศัน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 
เมตร กระเช้าบานาฮลิล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดยีวแบบ
ไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการ
บนัทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้
เวลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิล ์อนั
เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกบัสุดยอดวิว
ทวิทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์
เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทาง
ตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้
โฆษณาว่าบานาฮิลล์คอื ดาลดัแห่งเมอืงดานัง ถูกค้นพบ
โดยชาวฝรัง่เศสเมื่อสมยัทีฝ่รัง่เศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึได้
มกีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่กั สิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อน เพราะทีน่ี่มอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  วนัทีส่าม      ดานงั  - บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – หมูบ่า้นฝร ัง่เศส - สะพานโกลเดน้ – สวนดอกไมแ้หง่ความรกั  

- สวนสนกุ Fantacy park         (B/L/D) 
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จากนัน้ เดนิชม สะพานโกลเด้น (Golden Bridge) สะพานที่ตัง้ตระหง่านเหนือหุบ

เขาบานาฮิลล์(Ba Na Hills) เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม สูงจากระดับน ้าทะเล 1400 
เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดนิแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา สิง่ทีส่ะดุดตา
นกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ดคงจะเป็น อุง้มอืหนิขนาดยกัษ์ ทีแ่บกรบัสะพานสเีหลอืงทองนี้เอาไว ้
สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทัว่ไปได้ดีเยี่ยม สมัผัสความสวยงาม และดื่มด ่ากับ
ธรรมชาตริอบตวัแบบฉ ่าปอด   

 
 
น าท่านเดนิชม สวนดอกไม้แห่งความรกั หรอื LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวน

ดอกไมส้ไตลฝ์รัง่เศสทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพนัธุถ์ูกจดัเป็นสดัสว่นอย่างสวยงามท่ามกลาง
อากาศทีแ่สนเยน็สบายทีไ่มว่่าทา่นจะอยู่มมุไหนของสวนกส็ามารถถ่ายรปูออกมาได้
สวยงาม โดยในแต่ละเดอืนกจ็ะมกีารจดัตกแต่งผลดัเปลีย่นไปเรื่อยๆ 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุก FANTASY PARK ซึง่มเีครื่องเล่นหลากหลายรปูแบบ 
เช่น ท้าทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวญักบับ้านผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ 
รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก
ทัง้หมด ยกเว้นโซนของการจดัแสดงหุ่นขี้ผึง้) 
 
 

 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบานาฮิลล ์ (อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ) 

พกัท่ี  MERCURE BANA HILLS FRANCE VILLAGE HOTEL (บาน่าฮิลล)์  
**ห้องพกับนบานาฮิลล ์ กรณีพกัส าหรบั 3 ท่านจะเป็นเตียง 2 ช้นั มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 1,500.-/ห้อง   และจะไมมี่บริการเสริมเตียง** 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
    น าท่านชมทีเ่ทีย่วใหม่บนบานา ฮลิสท์ี ่จตัรุสัแห่งดวงดาว (ECLIPSE SQUARE) น าท่านชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม 
เปรยีบเสมอการเดนิทางสูอ่าณาจกัรแห่งดวงดาวทีม่เีสน้ทางเชื่อมต่อระหว่างอาณาจกัรแหง่ดวงจนัทรแ์ละอาณาจกัรแหง่ดวงอาทติย์
ถนนทีแ่สนงดงาม และสถาปัตยกรรมทีล่ ้าสมยัจุดเด่นของทีแ่หง่นี้อกีจุด คอื กระจกใสทรงสามเหลีย่มทีด่คูลา้ยกบัพพิธิภณัฑล์ฟูวรท์ี่
ฝรัง่เศส ใหค้วามรูส้กึเหมอืนท่านก าลงัท่องอยู่ในโลกแห่งเวทมนตแ์ละดวงดาว   
ไดเ้วลาสมควรน าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้าลงดา้นล่าง และเดนิทางสูต่วัเมอืงดานงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม สะพานมงักร (Dragon Brigde)  สะพานทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคา
เกอืบ 1.5 ล้านลา้นดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 
38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานงั ซึง่สะพานมงักรแห่งนี้เป็น Landmark ของเมอืงดานงั ซึง่มรีปูปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา 
คล้ายๆสงิคโปร์    น าท่านชม สะพานแห่งความรกั (Love Bridge) เป็นสะพานที่ถูกประดบัตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจาก
สะพานแห่งนี้ใหท้่านไดเ้หน็ววิของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึง๋แกะสลกัด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดใน
เวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหนัหน้าออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อ
พรใหช้่วยปกปักรกัษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต ์18 องค์
เป็นหนิอ่อนแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซึง้ 

 
 
 
 
 
 

  วนัทีส่ ี ่ จตรุสัแหง่ดวงดาว - สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั –วดัหลนิอ ึง๋ - ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – 
กรงุเทพฯ      (B/L/-) 
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เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร พิเศษ....เมนู Seafood + กุ้งมงักร  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหน้าตลาดมปีระตมิากรรม
รมิแม่น ้าเป็นรปูปัน้หญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูร่า้นของฝาก รา้นเยือ้ไผ ่
(BAMBOO SHOP) เป็นผลติภณัฑจ์ากเยือ้ไผม่สีนิคา้หลากหลาย เป็นสนิคา้ OTOP ของเวยีดนาม 

 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินดานัง 

18.10 น.    เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD639                                                
19.55 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ                                  

……………………………………..……………………………………………….. 
หมายเหต ุ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ สภาพทาง

การเมอืงภัยทางธรรมชาต ิแตยั่งคงรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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อตัราคา่บรกิาร 
ทวัรเ์วยีดนามกลาง ดานงั เว ้ฮอยอนั (พกับานาฮลิล)์ 4วนั 3คนื 

วนัเดนิทาง จ านวนทีน่ ัง่ 
ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 3 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

เดอืน พฤษภาคม 2566 

12-15 พฤษภาคม 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

19-22 พฤษภาคม 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

26-29 พฤษภาคม 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

เดอืน มถินุายน 2566 

03-06 มถินุายน  2566 25 17,900.- 18,400.- 4,000.- 

09-12  มถินุายน 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

10-13  มถินุายน 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

16-19  มถินุายน 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

23-26 มถินุายน 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

เดอืน กรกฎาคม 2566 

07-10 กรกฎาคม 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

14-17 กรกฎาคม 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

21-24 กรกฎาคม 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

28-31 กรกฎาคม 2566 25 19,900.- 20,400.- 4,000.- 

29 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2566 25 19,900.- 20,400.- 4,000.- 

เดอืน สงิหาคม 2566   

04 – 07 สงิหาคม 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

12 – 15 สงิหาคม 2566 25 18,900.- 19,400.- 4,000.- 

18 – 21 สงิหาคม 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

25 – 28 สงิหาคม 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

26 – 29 สงิหาคม 2566 25 16,900.- 17,400.- 4,000.- 

 

**ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี  ราคา 4,000 บาท** 
 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่  500 บาท /ทรปิ*** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม : 
1. ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง)-ดานงั-กรุงเทพฯ(ดอนเมอืง) (พรอ้มคณะ) 
2. ค่าโรงแรมทีพ่กั 3 คนืตามรายการก าหนด   
3. ค่าอาหารทุกมือ้ตามโปรแกรม  
4. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ายการก าหนด 
5. ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
6. ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
7. ภาษนี ้ามนัและภาษตีัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง) 
8. ค่าท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิคุม้ครอง 200,000 บาท/ทีน่ัง่ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม : 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. ค่าน าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 
3. ค่าใช่จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าอาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุใน

รายการ 
4. ค่าภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ (ส าหรบักรณีทีใ่หอ้อกใบเสรจ็ในนามบรษิทัฯ เท่านัน้) 
5. ทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถ ตลอดทริป  500  บาท/ท่าน(ลูกค้า)  
6. ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
7. ค่าประกนัสขุภาพ 
 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัร ์: 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้า ก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า ทีน่ัง่ละ  5,000 บาท   (**กรณีเดนิทางช่วงเทศกาล ช าระมดัจ า ทีน่ัง่ละ 
8,000 บาท**)  กรณุาช าระมดัจ า ภายใน  2-3 วนั หลงัจากท าการจองแล้ว ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รบัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า  30 วนั  มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระก่อน
เดนิทาง 45 วนั) 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาง

บรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงื่อนไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 30 วนั ขึ้นไป คืนเงนิมดัจ า โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน, ค่ามดัจ า
หอ้งพกั 

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% ของค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่า
ตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0-14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
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บริษทั ริโอไทย ทราเวล จ ากดั    
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      3.   บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ
ก าหนดไว(้25 ท่านขึน้ไป)  เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระ
ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

      4.   กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆกต็ามทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

      5.    คณะผูเ้ดินทางจ านวน  20  ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทาง 
 
ข้อยกเว้นในเรือ่งความรบัผิดชอบของบริษทัฯ : 
บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
1. การประทว้งหรอืการก่อจลาจล ซึง่เป็นปัญหาภายในของประเทศนัน้ๆ 
2. การก่อการรา้ยสากลซึง่ผูเ้ดนิทางอาจไดร้บัอนัตรายจากปัญหาดงักล่าว 
3. การล่าชา้หรอืยกเลกิการเดนิทางของสายการบนิ ซึง่มาจากปัญหาเรื่องความปลอดภยั เช่น มพีายุรุนแรง ซึง่ไม่ ปลอดภยัในการท าการบนิ 

เป็นตน้ 
4. อนัตรายต่างๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ซึง่ไมไ่ดม้สีาเหตุมาจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องเรา เช่น การถูกปลน้ จี้ การถูก

ท ารา้ยโดยบุคคลทีส่าม การสญูหายของทรพัยส์นิมคี่าต่างๆ เป็นตน้ 
5. อนัตรายทีม่าจากภยัธรรมชาต ิเช่น ดนิถล่ม พายุ ฟ้าผา่ น ้าท่วม เป็นตน้ 
6. การถูกเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง(Immigration) ของประเทศไทยหรอืประเทศปลายทางปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม 

ท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ถอืเป็นเหตุซึง่อยู่นอกเหนอือ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
7. การเจบ็ป่วยใดๆ ของผูเ้ดนิทาง เช่น ทอ้งรว่ง อาหารเป็นพษิ เป็นไข ้ตวัรอ้น เป็นตน้ 
 
เง่ือนไขการท าประกนัภยัการเดินทางท่องเท่ียว :  
1. บรษิทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางใหก้บัลกูคา้ทีซ่ือ้ทวัรท์ุกท่าน และหากเกดิอุบตัเิหตุทางบรษิทัฯ จะช่วย

ประสานงานในเรื่องการเบกิค่ารกัษาพยาบาลกบัทาง บรษิทัฯ ประกนัโดยใหถ้อืค าตดัสนิของบรษิทัฯ ประกนัเป็นทีส่ิน้สดุ ทางบร ิษทัฯ จะถอื
ว่าเราเป็นแค่ตวักลางในการซือ้ประกนัอุบตัเิหตุเท่านัน้ หรอืท่านอาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัฯ ประกนัโดยตวัท่านเองกไ็ด ้ 

2. บรษิทั กรุงเทพ ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัฯทีร่บัท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางของลกูคา้ทุกท่าน 
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