
 

 

ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ ล่องเรือมังกร เรือกระด้ง 

หาดหมีเค สะพานญี่ปุ่ น ศาลเจ้าโบราณ               รหสัทวัร ์  WD10092562384 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

•  เที่ยว : สะพานมังกร-สะพานญี่ปุ่น-ศาลเจ้าโบราณ-หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง-ร้านไม้ไผ่-วัด
เทียนมู่-ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม-พระราชวังเว้-บานาฮิลล์-น่ังกระเช้าลอยฟ้า-อุโมงค์เก็บไวน์-โซน
สวนดอกไม้-สะพานสีทอง-สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-วัดหลินอึ๋ง-หาดหมีเค-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน 

•  ช้อป : ตลาดฮาน 

•  กิน   : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

•  พิเศษ : พกับานาฮิลล์ 

13,999  
เร่ิมตน้  

บาท/ 



 

13.30 น.                     พร้อมกันที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ 

สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมือง

กรุงเทพมหานคร 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึง่รัฐบาลได้ก าหนดให้ท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิเคยให้ได้รับการจัด

อันดับให้เป็น 1 ใน 10 ท่าอากาศยานท่ีมีคุณภาพการบริการดีท่ีสุดในโลกในปี พ.ศ. 2553 

16.25 น.                     เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่PG997 

18.05 น.                     เดินทางถึง : ท่าอากาศยานดานัง 

                                   น าท่านชม : สะพานมังกร 

ค ่า                               บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พัก                              GOLDEN ROSE HOTEL , DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า                                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                     น าท่านเดินทางสู่ : เมือง ฮอยอัน 

เมืองฮอยอัน เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของเวียดนาม ท่ีมีมนต์เสน่ห์อยู่ท่ีตัวเมืองโบราณ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี เชิญชมย่านการค้า

ของชาวจีน,ศาลเจ้าของเจ้าจีน,สะพานญ่ีปุ่น เช่ือว่าถูกสร้างเพื่อเช่ือมชุมชน2แห่งเข้าด้วยกัน และบ้านโบราณอายุกว่า200ปี ชมอดีตความรุ่งเรืองการ

ขนส่งทางน ้าเมืองนี้เดิมเป็นเมืองท่านานาชาติท่ีเจริญมากในช่วงคริสต์ศต17-19 มีเรือสินค้าเทียบท่าท้ังญ่ีปุ่นและจีน เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า

มาหลายปีก่อนท่ีจะย้ายไปเมืองดานัง 

                                          น าท่านชม : สะพานญี่ปุ่น 

DAY 

1 

DAY 

2 



สะพานญ่ีปุ่น สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน สร้างโดยชาวญ่ีปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1593 หรือเมื่อประมาณ 400 กว่าปีมาแล้ว เพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญ่ีปุ่น

อีกฝั่งหนึ่งของคลองกับชุมชนของชาวจีน และเพื่อเช่ือมถนนจัน ฟู กับ ถนนเหวียน ถิ มินห์ คาย ให้ชาวญ่ีปุ่นและชาวจีนยังคงไปมาหาสู่ และค้าขาย

ระหว่างกันได้ รูปทรงของสะพานมีลักษณะโค้งมีหลังคามุงกระเบ้ืองเป็นคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตุรัส เมื่อเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งก็จะได้

พบกันบ้านเรือนเก่าสไตล์ญ่ีปุ่นตลอดจนร้านสไตล์อาร์ทแกลอร่ีริมถนนคนเดินสองฟากฝั่งถนน 

                                    น าท่านชม : ศาลเจ้าโบราณ 

                                    น าท่านเดินทางสู่ : หมู่บ้านกั๊มทาน 

                                    น าท่าน : ล่องเรือกระด้ง 

เที่ยง                             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                     น าท่านเดินทางสู่ : เมืองเว้ 

เว้ (Hue) เป็นเมืองเอกของจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ ประเทศเวียดนาม และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488 มีโบราณ

สถานท่ีมีช่ือเสียงอยู่ท่ัวเมือง อาทิเช่น พระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิ์ต่างๆ เช่น จักรพรรดิ์ไคดงิ ,ตือดึ๊ก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการล่องเรือชมแม่

น ้าหอม อีกด้วย เน่ืองจากเว้เป็นเมืองท่ีเงียบสงบและน่าค้นหาแล้ว ยังมีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจ านวนมากเกิดท่ีเมืองนี้ หรือได้เคยมาเยือนเมืองนี้ ปัจจุบันเว้

จีงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม 

                                      น าท่านชม : ร้านไม้ไผ่ 

                                      น าท่านเดินทางสู่ : วัดเทียนมู่ 

                                      น าท่านล่องเรือมังกรชม : แม่น ้าหอม เมืองเว้ 

เป็นแม่น ้าท่ีไหลผ่านกลางเมืองเว้ ท่ีมาของช่ือแม่น ้า เน่ืองจากบริเวณภูเขาริมฝั่งแม่น ้านี้มีป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ลมท่ีพัดเข้ามาจะพาจะเอากล่ินหอมของ

มวลดอกไม้ป่ามาด้วย จึงเป็นท่ีมาของช่ือแม่น ้าหอม 

ค ่า                                   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พัก                                  THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 



 

 

เช้า                                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                       น าท่านเดินทางสู่ : พระราชวังเว้ 

สร้างตามแบบของพระราชต้องห้ามในประเทศจีนแต่ย่อส่วนให้เล็กกว่า พระราชวังแห่งนี้ เป็นท่ีประทับของกษัตริย์ในราชวงค์เหงียนท้ัง 13 พระองค์ 

ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 27 ปี กษัตริย์องค์สุดท้ายท่ีประทับช่ือกษัตริย์เบ่าได๋ พระราชวังร้างแห่งนี้ก็กลายเป็นท่ีซ่องสุมพวกเวียดกงในสมัย

สงครามเวียดนาม จึงถูกกองทัพสหรัฐถล่มในปี คศ.1968 ท าให้พระราชวังเสียหายยับเยิน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามก าลังพัฒนาปรับปรุงให้เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียว และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ค.ศ. 1993 

                                     

  น าท่านเดินทางสู่ : บานาฮิลล์ 

 

 

บานาฮิลล์ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจังหวัดดานัง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งภูเขาแห่งนี้มีท้ังรีสอรท์ โรงแรม รวมท้ังสวนสนุก

ขนาดใหญ่บนยอดเขา จุดไฮไลต์ของท่ีนี่คือ การนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบน ท้ังนี้กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่า

เป็นกระเช้าท่ียาวท่ีสุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลาง 

ถูกค้นพบในสมัยท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม 

                                     น าท่านชม : อุโมงค์เก็บไวน์ 

                                     น าท่านชม : LE JARDIN D’AMOUR 

                                     น าท่านชม : สะพานสีทอง 

ค ่า                                 บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บนบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 

พัก                                 MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์ 

DAY 

3 



 

 

เช้า                             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                   น าท่านอิสระ : บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค 

 

 

บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค คือสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสาย

หมอกบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ ณ เมืองดานัง ซึง่แม้จะยังสร้างไม่เสร็จ 100% แต่หลายๆ โซนก็ได้เปิดให้ใช้บริการแล้ว อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D 

บ้านผีสิง ถ ้าาไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เคร่ืองเล่นต่างๆ รวมท้ังร้านค้าและร้านอาหารครบครัน โดยสวนสนุกแห่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการแบบ

เต็มรูปแบบประมาณปลายปี 2013-2014 นี ้

เที่ยง                            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                     น าท่านเดินทางสู่ : วัดหลินอิ๋ง 

วัดหลินอ๋ึง lhin ing temple เป็นวัดท่ีถูกสร้างใหม่และใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง โดยมีรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมท่ีแกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดใหญ่ หันหน้า

ออกทะเล ด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างามเหลือเกิน "หลินอ่ึง" มีความหมายว่าสมปารารถนาทุกประการ ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้

ขอพรช่วยปกปักรักษา จากจุดวัดหลินอ๋ึงสามารถมองเห็นตัวเมืองดานังได้อย่างชัดเจน วัดหลินอ๋ีงจึงเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมือง

ดานัง 

                                     น าท่านชม : หาดหมีเค 

หาดหมีเค (Mykhe Beach) อยู่ท่ีเมืองดานัง เป็นหาดทรายสีขาวสวยงามซึ่งทอดตัวอยู่บนชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณท่ีทหารอเมริกันรู้จักกันดี เพราะใช้

เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในสมัยสงครามเวียดนาม การเล่นกระดานโต้คล่ืนกลายเป็นกีฬาทางน ้ายอดฮิตประจ าหาดนี้  ปัจจุบันหาดนี้ก็เต็มไปด้วย

โรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเล่นบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถีชีวิตของชาวประมงท่ีมีจุดเด่นท่ีใช้เรือกระด้งในการหาปลา  

                                     น าท่านชม : หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน 

                                     น าท่านสู่ : ตลาดฮาน 

DAY 

4 



18.55 น.                        เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG998 

20.45 น.                        เดินทางกลับถึง : สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เลือกวันที่เดินทางและกด

จอง: 

   ผู้ใหญ่ 

   (พักคู่) 

   ผู้ใหญ่ 

(พักเดี่ยว) 

    ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

      เด็ก 

   (มีเตียง) 

     เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 11,999 บาท 15,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 
 

19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,999 บาท 15,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 
 

20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,999 บาท 13,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 
 

25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 11,999 บาท 15,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท  

26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 11,999 บาท 15,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท  

27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 11,999 บาท 15,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท 11,999 บาท  

2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 12,999 บาท 16,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท  

5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

 9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 12,999 บาท 16,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท  



เลือกวันที่เดินทางและกด

จอง: 

   ผู้ใหญ่ 

   (พักคู่) 

   ผู้ใหญ่ 

(พักเดี่ยว) 

    ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

      เด็ก 

   (มีเตียง) 

     เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 12,999 บาท 16,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท  

17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 15,999 บาท 19,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท  

23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 15,999 บาท 19,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท 15,999 บาท  

24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 12,999 บาท 16,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท  

1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  



เลือกวันที่เดินทางและกด

จอง: 

   ผู้ใหญ่ 

   (พักคู่) 

   ผู้ใหญ่ 

(พักเดี่ยว) 

    ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

      เด็ก 

   (มีเตียง) 

     เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

 8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 12,999 บาท 16,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท  

15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 12,999 บาท 16,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท  

21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 12,999 บาท 16,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท 12,999 บาท  

29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  



เลือกวันที่เดินทางและกด

จอง: 

   ผู้ใหญ่ 

   (พักคู่) 

   ผู้ใหญ่ 

(พักเดี่ยว) 

    ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

      เด็ก 

   (มีเตียง) 

     เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  

21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 13,999 บาท 17,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท 13,999 บาท  



เลือกวันที่เดินทางและกด

จอง: 

   ผู้ใหญ่ 

   (พักคู่) 

   ผู้ใหญ่ 

(พักเดี่ยว) 

    ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

      เด็ก 

   (มีเตียง) 

     เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 14,999 บาท 18,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท 14,999 บาท  

24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 16,999 บาท 20,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท  

25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 16,999 บาท 20,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท  

26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,999 บาท 20,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท 16,999 บาท  

29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,999 บาท 22,999 บาท 18,999 บาท 18,999 บาท 18,999 บาท  

30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 18,999 บาท 22,999 บาท 18,999 บาท 18,999 บาท 18,999 บาท  

31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 18,999 บาท 22,999 บาท 18,999 บาท 18,999 บาท 18,999 บาท  

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 

ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ – ย่างกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) 

• ค่ารถน าเที่ยวตลอดทริป 

mailto:wisdomworldandtravel@gmail.com


• ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

• ค่าไกด์และค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 5 ดาว และโรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวน ห้องละ 2 ท่าน 

• ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับคนต่างชาติ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นตน้  

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 

• ทิปไกด์และคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ) 

• ทิปหัวหน้าทวัร์ตามแต่สินน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทิปไกด์ คนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ แต่ไม่ไดบ้งัคบัค่ะ) 

• กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเขา้-ออกตามประเทศที่ระบุไว ้เน่ืองจากการครอครอง
ส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด
ก็ตาม 

• กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็
ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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