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เวยีดนาม 

เว ้ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์4วนั 3คนื 
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยP์G 

ราคาเร ิม่ตน้ 12,991 บาท 
1. เทีย่วชม ดานงั เมอืงแหง่ภูเขาหนิออ่นและชายหาดขาวสวย 
2. เทีย่วชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ทีม่โีบราณสถานอยูท่ ัว่เมอืง 

3. เทีย่วชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและเงยีบสงบ 
4. ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

5. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ทีต่ลาดดองบา ตลาดในรม่แหง่เมอืงเว ้
ต ัง้อยูร่มิแมน่ํา้หอม 

6. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ํา้หอม แหลง่กําเนดิมาจากบรเิวณตน้นํา้ทีอุ่ดมไปดว้ย 

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม 
7. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์

8. FREE WIFI ON BUS  

 

 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

เครือ่งแอรบ์สั  A319 

ทีน่ ัง่แบบ3-3 

บรกิารอาหารและนํา้ด ืม่บน

เครือ่งท ัง้ขาไป-ขากลบั 

นํา้หนกัสมัภาระ  

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

   

 

Day 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิดานงั – เมอืงเว ้– พระราชวงัเว ้– สุสานจกัรพรรดไิคดงิห ์– 

ลอ่งเรอืชมแมน่ํา้หอม  

08.30น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 

4 เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ (ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่น

สามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหารและ

นํา้ดืม่บรกิาร) 

11.00น. ออกเดนิทางสู่  เมอืงดานงั   โดย  สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์  เทีย่วบนิที ่

PG947 (บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่) 

12.40น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั Danang International Airport หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

นําทา่นเดนิทางเดนิทาง สูเ่มอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนาม ซึง่เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและ

ความสําคัญ ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้(โดยใชเ้วลาประมาณ 

3 ช.ม.) ตัง้อยูใ่จกลางของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน

ซึง่ไดป้กครองตอ่กันมาเพยีง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปี พ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้มายดึครองบังคับให ้

พระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบัต ิตอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 

สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วเพราะมแีหลง่

ประวัตศิาสตรวั์ฒนธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล้ํ่าคา่มแีบบฉบับของตนเอง และยังมคีวามงามตาม

ธรรมชาตบินฝ่ังแมน้ํ่าหอมดว้ย โดยนําทา่นเดนิทางผ่านเสน้ทางหายเวนิ กอ่สรา้งโดยเอกชนจากญีปุ่่ นและรัฐบาล

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ–สนามบนิดานงั–เมอืงเว–้พระราชวงัเว–้สุสาน

จกัรพรรดไิคดงิห–์เมอืงเว ้
 

 
 JASMINE 3* HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

2 

เมอืงเว–้ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ํา้หอม–วดัเทยีนมู–่ตลาดดอง

บา–ฮอยอนั–สะพานญีปุ่่ น–บา้นเลขที ่101–เมอืงฮอยอนั–

ดานงั 
   GALAVINA 3* HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 

ดานงั–น ัง่กระเชา้ขึน้–ลง บานาฮลิล–์Fantasy Park–สะพาน

มงักร–ตลาดฮานดานงั    GALAVINA 3* HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

4 

ดานงั–นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดัหลนิอ ึง๋–ชมววิภูเขาลงิ–

สนามบนิดานงั–กรุงเทพฯ  
 

  



2pM Holiday ขอนําทา่นทอ่งเทีย่วเวยีตนาม โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส ์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
349 PSK Place , unit 301 , Chang Akat Uthit Road , Don Mueang , Bangkok  Thailand 10210   

 +662 019 4668 or +662 019 4669  +662 019 4669 (auto) 089 923 8313  www.2pmholiday.com      

ฝร่ังเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผ่านภเูขา ทอ้งทุง่และชนบทและลอด

อโุมงคท์ีข่ดุลอดใตภ้เูขาทีย่าวทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพือ่เชือ่มระหวา่งเมอืงดานัง

กับเมอืงเว ้(Bamboo Shop , Cake Shop อสิระชอ้ปป้ิง ระหวา่ง

การเดนิทาง)  

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลองใชเ้ป็น

ทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดับสงูและนักการทตูตา่งประเทศสถานทีจั่ดงาน

ฉลองสําคัญๆ ตกแตง่อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแตง่

ดว้ยน้ํามันคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มตํีาหนักหลายหลัง อทุยาน วัด

ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน และนําทา่นชม สุสานจกัรพรรดไิคดงิห ์ซึง่เป็นสสุานทีใ่หญ่ทีส่ดุในบรรดา

สสุานของ 13 องคพ์ระจักรพรรดใินราชวงศเ์หวยีนแหง่นครเว ้ชมภาพมังกรในมา่นเมฆและถา่ยรปูกับรปูป้ันตุ๊กตาหนิ 

ทหารมา้ ลักษณะคลา้ยสสุานจิน๋ซฮีอ่งเต ้นําทา่น ลอ่งเรอืมงักร ชม

แมน่ํา้หอม แหลง่กําเนดิมาจากบรเิวณตน้น้ําทีอ่ดุมไปดว้ยดอกไมป่้าที่

สง่กลิน่หอมเป็นแมน้ํ่าสายสัน้ๆ ระหวา่งทางจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้นชาวน้ํา

ใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ทา่นจะไดค้วามเพลดิเพลนิไปกับดนตรพีืน้บา้นบน

เรอื (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก JASMINE  HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน เว ้

Day 2  เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น บา้นเลขที ่101– ดานงั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นสู่  วดัเทยีนมู่  ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้

หมายถงึชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้  มรีปูป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อย

ปกป้องเจดยีแ์หง่นี้ ภายในเจดยีม์พีระสงักัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์ ิม่

เอบิ กับพระพทุธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก และนําทา่น เพลดิเพลนิกับ

การซือ้ของที ่ ตลาดดองบา  ตลาดในรม่แหง่เมอืงเว ้  ตัง้อยูต่ดิรมิแม่

น้ําหอม ม ี2 ชัน้ขายทัง้สนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ และของใชป้ระจําวันซึง่

จะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจ่ายซือ้ของกันอยา่งคับคั่ง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

ระหวา่งทางนําทา่นแวะชม หมูบ่า้นหนิออ่น (Marble Village) กอ่ตัง้ข ึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่ 18 และมชีือ่เสยีงดา้น

ประตมิากรรมหนิออ่นเป็นทีรู่จั้กกันทั่วประเทศสําหรับการออกแบบหนิออ่นทีซ่บัซอ้น ชา่งฝีมอืไดใ้ชห้นิจากเทอืกเขา 

Marble เพือ่ผลติเครือ่งมอืศลิปะและเฟอรน์เิจอรม์านานหลายศตวรรษ 

                     จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.) ซึง้ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่าทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเลและเป็น

ทา่เรอืเกา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากในชือ่  “ไฟโฟ” ฮอยอันเป็นศนูยก์ลางสําคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวา่ง

ตะวันออกกับตะวันตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแมน้ํ่าตืน้เขนิ  เมอืงทา่จงึไปสรา้งขึน้ที่

เมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบมสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้ง

โปรง่ๆ  จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ใหท้นุทําโครงการบรูณะ  เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และ

อนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล้ํ่าคา่ 
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นําทา่นเดนิทางสู่ สะพานญีปุ่่ น  ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรปูทรงโคง้มหีลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็น

ลอนคลืน่ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขต

ชาวญีปุ่่ น กับชาวจนี  ชม จ ัว่ฟุกเกีย๋น  บา้นประจําตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่  

พ.ศ. 2335 อยูบ่นถนนตรันฝู  เป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟุ

กเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน นําทา่นเดนิทางสู่  บา้นเลขที ่ 101 ถนนเหวยีน

ไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึง่ เป็น

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอันสรา้งดว้ยไม ้ 2 ชัน้ ดว้ย

ความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยูอ่าศัยมลีานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า

และมเีฉลยีงเชือ่มตอ่สว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ู

จากน ัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณยิง่เดนิชมเมอืงก็

จะรูส้กึวา่เมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะรวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดผีสมผสานกันอยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้บา้น

ประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ทีเ่มอืงฮอยอนั 

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงดานงั (โดยใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาท)ี 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

Day 3 ดานงั – น ัง่กระเชา้ข ึน้และลง ยานาฮลิล ์– Fantasy Park – สะพานแหง่มงักร –                  

ตลาดฮาน – ดานงั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นน่ังกระเชา้สู ่บานาฮลิล์ (โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี) ดืม่ดํ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 

5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก  ไดรั้บ

การบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่ 9 มนีาคม ค.ศ. 2009 (ใชเ้วลาประ

ประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์ี

สอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศ

สดใส  บานาฮลิลเ์ป็นรสีอรท์และสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ ตัง้อยูท่าง

ตะวันตกของดานัง ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิล์

คอื ดาลัดแหง่เมอืงดานังถกูคน้พบโดยชาวฝร่ังเศส  เมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็น

เจา้อาณานคิมจงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งทีพั่ก สิง่อํานวย

ความสะดวกตา่งๆเพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็น

ตลอดทัง้ปีอณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์(อาหารแบบบุฟเฟ่ต)์ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่  สวนสนุก FANTASY PARK **ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาทิ  คา่รถไฟชม

สวนดอกไม ้150 บาท พพิธิภณัฑข์ีผ้ ึง้ ฯลฯ ซึง่มเีครือ่งเลน่หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 

4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก ได ้

เวลานําทา่น น ัง่กระเชา้กลบั และกลับสู ่เมอืงดานงั 

จากนัน้นําทา่นชม สะพานมงักร (Dragon Bridge) อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร 

ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน้ํ่าฮัน  
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เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ.2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่

สะพานมังกรแหง่นี้เป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง 

ซึง่มรีปูป้ันทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลาพน่น้ํา คลา้ยๆ

สงิคโปร ์(วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มังกรจะพน่น้ําและ

พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน 

ตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าฮานไมไ่กลจาก

สะพานขา้มแมน้ํ่า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแมน้ํ่า

เป็นรปูป้ันหญงิสวยงาม ทีน่ี้มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

Day 4 ดานงั – นมสัการเจา้แมก่วมอมิวดัหลนิอึง๋ – ชมววิภูเขาลงิ – สนามบนิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ แกะสลักดว้ยหนิ

ออ่นสงูใหญ่ยนืโดดเดน่สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มทํีาเลทีต่ัง้ดหีันหนา้ออกสูท่ะเลและ

ดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ย

ปกปักรักษา หลนิอึง๋ มคีวามหมายวา่ สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุ 

ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องค ์เป็นหนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอด

อารมณ์ทกุอยา่งของมนุษย ์ซึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอยา่งลกึซึง้ 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิเมอืงดานงั  (Danang International 

Airport) เพือ่เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ  

13.40น.      ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG948   

(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่) 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีาย ุ

ไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 
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เวยีดนาม เว ้ดานงั ฮอยอนั 4วนั 3คนื PG 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพักกับ

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีงพักกับ

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักเดีย่วเพิม่ 

04-07 เมษายน 2561 13,991 13,991 13,991 3,500 

06-09เมษายน 2561 14,991 14,991 14,991 3,500 

12-15 เมษายน 2561 18,991 18,991 18,991 3,500 

20-23 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

27-30 เมษายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

29 เม.ย.- 02 พ.ค. 2561 13,991 13,991 13,991 3,500 

04-07 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

11-14 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

18-21 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

25-28 พฤษภาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

01-04 มถินุายน 2561  12,991 12,991 12,991 3,500 

08-11 มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

15-18 มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

22-25 มถินุายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

29 ม.ิย.-02 ก.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

06-09กรกฎาคม2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

13-16กรกฎาคม2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

20-23กรกฎาคม2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

27-30กรกฎาคม2561 14,991 14,991 14,991 3,500 

03-06 สงิหาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

10-13 สงิหาคม 2561 15,991 15,991 15,991 3,500 

17-20 สงิหาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

24-27 สงิหาคม 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

31 ส.ค.-03 ก.ย. 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

07-10 กนัยายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

14-17 กนัยายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

21-24 กนัยายน 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

28 ก.ย.-01 ต.ค. 2561 12,991 12,991 12,991 3,500 

*** ทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
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ราคาเด็กทารก อายไุมเ่กนิ2 ปี(INFANT) 3,999.-  

(ตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้) 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวม 200 /วนั/คน*** 

***รวมตลอดท ัง้การเดนิทาง 800 บาท / คน *** 

***คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์**  

** แจกนํา้ด ืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัทีเ่ดนิโปรแกรมทวัร ์** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถ

ควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 20 ทา่น ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (Air Asia, Bangkok Airways) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์      
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ประกนัเสรมิสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

     -  เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

     - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

     **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

     **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่

ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตรา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (วนัละ 200 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความ

ประทบัใจ) 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 7,000 บาท (ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่

ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้) หากตอ้งยืน่วซีา่ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจอง

แลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 7 วันทําการ)  

การชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ทางบรษัิทฯ  จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทาง  ไมน่อ้ยกวา่  20 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 7,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(20 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเครือ่งบนิคา่หอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่าย

บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก

เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูการเดนิทาง 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

กําหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง  

5. Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพัก

แบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 089 923 8313 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

          FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                      ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนาและการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่กอาหารยานพาหนะและสถานที่

ทอ่งเทีย่ว พรอ้มทัง้การสมัมนาดงูานเพือ่ความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่กยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัด

หยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุและ / หรอื

สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตูรวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุลเนื่องจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึ ในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ในหรอืตา่งประเทศ 

แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครองและประกันอบุัตเิหตตุามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกัน ในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยและ/หรอืตา่งประเทศมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤตพิฤตกิรรมของผู ้

เดนิทางไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ที ่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็นหรอืเพือ่ความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่วบรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 
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