
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั-เมืองเว-้วดัเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น ้ าหอม -เมืองเว ้    
              (PG947: 11.00-12.40) 
วนัท่ี 2. เมืองเว-้พระราชวงัไดโนย้-ดานงั-บานาฮิลล-์กระเชา้ลอยฟ้า-สวนสนุก The Fantasy Park-สวนดอกไม ้LE 

JARDIN D’AMOUR-สะพานมือโกเดน้บริดจ ์(Golden Bridge)-บานาฮิลล ์
วนัท่ี 3. บานาฮิลล-์วดัหลินห์อ๋ึง-เมืองฮอยอนั-ล่องเรือกระดง้-ผา่นชมหมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน-สะพานมงักร-เมืองดานงั 
วนัท่ี 4. เมืองดานงั-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั-กรุงเทพฯ(PG948:13.40-15.20) 



 
 
 
 
 
 

 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง-เมืองเว้-วดัเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น ้าหอม-เมืองเว้    
 (PG947 : 11.00-12.40)                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

 

08.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  เคาน์เตอร์ Fโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้
การตอ้นรับ (ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มอีาหาร และ
น า้ด่ืมบริการ) 

11.00น. ออกเดินทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947 
(บนเคร่ืองมบีริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

12.40น. 
 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบร้อย
แลว้น าท่านรับสัมภาระ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองดานัง (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกบั
เวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมยัท่ีปกครองดว้ยกษตัริย ์(เวียดนามและชาติตะวนัตกจะใช้
ค  าว่า Emperor หรือจกัรพรรดิ) กษตัริยใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องคท่ี์ 1 ถึงองค์ท่ี 13 จะประทบัอยู่ท่ี
พระราชวงัแห่งน้ี เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจึ้งมีช่ือว่าเป็นเมืองของกษัตริย ์และเป็นท่ีมาของต้นแบบทาง
วฒันธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ อ่าวหญ่าย หรือชุดประจ าชาติของสตรี
เวียดนาม น าท่านเดินทางสู่ วดัเทียนมู่ วดัช่ือดงัของเมืองดานงั ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ย
เจดียท์รงเก๋ง 8 เหล่ียมแบบจีน สูงลดหลัน่กนัลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ 
นอกจากนั้นยงัมีศิลาจารึก ระฆงัส าริดขนาดใหญ่มีน ้ าหนกัถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปป้ันเทพเจา้ 6 องค ์คอยปัด
เป่าความชัว่ร้ายออกไปจากวดั วดัแห่งน้ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และการเมืองเวียดนามดว้ยเช่นกนั เม่ือปี 
พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวดัไดข้บัรถออสตินสีฟ้าไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบนั เพื่อ
ประทว้งการบงัคบัให้ประชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต ์และใชค้วามรุนแรงขดัขวางการฉลองวนัวิสาขบูชาของ
ประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวดัแห่งน้ีท่านจะไดเ้ห็นรถออสตินสีฟ้าคนัดงักล่าวจดัแสดงอยู่ภายในวดั จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ช่ือดงัของเมืองเว ้รวบรวมสินคา้เวียดนามมากมาย
เกือบทุกชนิด เช่น เส้ือผา้ กระเป๋าเดินทาง ของใช ้ของสด ผกั ผลไม ้ของทะเล และของท่ีระลึกต่างๆ อิสระให้
ท่านไดเ้ดินชมและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 



 
 
 
 
 
 

 

 

น าท่าน ล่องเรือมงักรหรือเรือส าราญมงักรเสมือนเรือพระท่ีนั่งในอดีต ไปตามแม่น ้ าเฮืยงยางหรือแม่น ้ าหอม ให้
ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีเต็มไปด้วยบา้นเรือนแบบเวียดนามสมยัก่อนท่ียงัคงเอกลกัษณ์รูป
แบบเดิมไว ้ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีขุดทรายขายเป็นอาชีพหลกั 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

ที่พกั 
 
 

น าคณะเข้าสู่ที่พกัโรงแรม Asia Hotel, Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่า 
(ระดับ 4ดาว) พกัที่เมืองเว้ 1 คืน 
 

วนัที่2 เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-ดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุก The Fantasy Park-  
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-สะพานโกเด้นบริดจ์-บานาฮิลล์ 

 
 
 
 
 

 
เช้า 

 
 
 
 
 
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi)สร้างตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส เป็น
ผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซ่ึงจ  าลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งห้ามท่ียิ่งใหญ่ของ
กรุงปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสร้างพระต าหนักต่างๆ รวมถึงก าแพงโดยรอบของพระราชวงัทั้งหมดไดน้ าอิฐ
มาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค  าว่าพระราชวงัตอ้งห้าม กล่าวว่าภายในพระต าหนักชั้นในสุด 
จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับราชวงศเ์ท่านั้น ห้ามบุคคลท่ีไม่ใช่เครือญาติของกษตัริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรือหาก
เขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสิทธ์ิออกมาภายนอกได ้คนทัว่ไปจึงเรียกพระราชวงัแห่งน้ีว่าพระราชวงัตอ้งหา้ม เหมือนกบัท่ี
คนจีนเรียกพระราชกูก้งว่าพระราชวงัตอ้งหา้มเช่นเดียวกนั พระราชวงัไดโน้ย มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
ลอ้มรอบดว้ย  คูน ้ าขนาดใหญ่ทั้งส่ีดา้น (คลา้ยกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีประทบัของ
กษตัริยใ์นราชวงศเ์หงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จกัรพรรดิยาลอง องค์ท่ี 1 จนถึง องค์ท่ี 13 จกัรกรพรรดิเบ่าได๋ 
กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย ซ่ึงทรงสละอ านาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกบั
สมยัรัชกาลท่ี 8 ของราชวงศจ์กัรี 
ออกเดินทางสู่ เมืองดานังตั้งอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูห่่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้
764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศตะวนัตกและ
ทิศใตติ้ดกบัจงัหวดักว่างนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้เมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมี



 
 
 
 
 
 

 

 

ภูเขาหินอ่อนสลบัซบัซอ้น และยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัเพราะในแถบน้ีมีหมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจึงท าให้
เกิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนู Seafood 
 น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ช่ือแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเ์ป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยไดเ้กิด
แนวคิดการสร้างบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจากจบสงคราม
ฝร่ังเศสไดพ่้ายแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลบัประเทศ ท าให้บานาฮิลลถู์กท้ิงร้างมาเป็นเวลานาน 
ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งน้ีอีกคร้ังในปี 2009 พร้อมกบัไดมี้การ
สร้าง กระเชา้ลอยฟ้า ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน ้ าทะเล เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับข้ึนไปยงัยอดเขา 
น าทุกท่านไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยัท่ี สวนสนุก 
The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึง้ และ
เคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เคร่ืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล ์มีหลากหลายรูปแบบมีใหท่้านเลือก อาทิ 
เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุ้กท่านระทึกขวญัไปกบัเคร่ืองเล่น รถราง 
บา้นผีสิง และอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีร้านช้อปป้ิงให้ท่านได้เลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย
หลงัจากนั้นเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไมส้ไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไม้
หลากหลายพนัธุถู์กจดัเป็นสดัส่วนอยา่งสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อิสระ
เดินเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)สะพานลอย
ฟ้าในอุง้มือยกัษ์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพ่ึงเปิดให้นักท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมได้ไม่นานมาน้ี มีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผา่นอุง้มือหินขนาด
ยกัษ์สองมือ ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้้สึกราวกบัว่าก  าลงัเดินอยู่บนเส้นดา้ยสีทองท่ีทอดอยู่ในหตัถข์องเทพ อิสระให้
ท่านไดถ่้ายภาพและชมวิวทิศทศัน์ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์   
ที่พกั 

 

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พกับนบานาฮิลล์ 1 คืน 
โรงแรม บานาฮิลล์ ไม่มห้ีองพกัส าหรับ 3 ท่าน หากท่านต้องการพกัห้องละ 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง Family Bunk และ
เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 300 บาท 
 

วนัที่3 บานาฮิลล์-วดัหลินห์อึ๋ง-เมืองฮอยอนั-ล่องเรือกระด้ง-ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สะพาน
มังกร-เมืองดานัง 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
เช้า 

 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 

น าท่านสู่ วัดหลินห์อึง๋ เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งน้ีเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและ
เทพเจา้องคต่์างๆ ตามความเช่ือของชาวพ้ืนเมืองแถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนของเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ มี
ความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้ งอยู่บนฐานดอกบวักวา้งถึง35 เมตร มีความเช่ือท่ีว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครอง
ชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วดัแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคนให้ความเคารพและเขา้มา
สกัการะเป็นจ านวนมาก จากนั้น าท่านเดินทางไปสนุกสนานกบั  “สุดคุ้มแถมฟรีพเิศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไป
กบักิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน ซ่ึงหมู่บา้นเล็กๆในเมือง
ฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคน
ท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพ้ืนเมือง 
ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน   

กลางวนั 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ช.ม.) เป็นเมืองขนาดเลก็ริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ห่างจากดานงั ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง
ในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผล
ว่าเป็นตวัอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองไดรั้บการ
อนุรักษใ์หอ้ยู่ในสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี น าท่านผ่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ท่ีน้ีนบัเป็นหน่ึงในงานหัต
กกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังานเกะสลกัท่ีลว้นปริษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลาย
แขนง และอิสระให้ท่านไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์ภายในตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองดานัง (โดยใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที) 
จากนั้นน าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อกีหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร 
ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮนั เปิด
ให้บริการเมื่อ 29 มี.ค. พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซ่ึงสะพาน
มงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน ้ า คลา้ยๆ
สิงคโปร์ (วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน ้ า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) 

ค า่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู Thai Food Lobster 
ที่พกั 

 
คณะเข้าสู่ที่พกัโรงแรม Merry Hotel, Mercury Hotel, Palazzo Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า (ดานัง) 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

อตัราค่าบริการ : รักนะ...ที่บานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอนั   
4วนั 3คืน PG 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

พักกบัผู่ใหญ่ 1 
ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัที่ 29 พฤศจกิายน-02 ธันวาคม 2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

วนัที่ 23-26 ก.พ.  2563 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

วนัที่ 28 ก.พ. -02 ม.ีค.  2563 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3500.- 

วนัที่ 01-04 ม.ีค.  2563 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3500.- 

วนัที่ 08-11 ม.ีค.  2563 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

วนัที่ 15-18 ม.ีค.  2563 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

 

วนัที่4 เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง-กรุงเทพมหานคร          (PG948: 13.40-15.20 )    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

น าท่านเดินเที่ยวช้อปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย 
สินคา้ท่ีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยงัมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือ เช่น เส้ือ
เวียดนาม ของสด ของแห้ง เส้ือผา้ กาแฟ สินคา้ท่ีระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสินคา้พ้ืนเมือง ท่านจะได้
สมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัไดอ้ย่างแทจ้ริง อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากและถ่ายภาพตาม
อธัยาศยัได้เวลาอนัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพ่ือ
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิ

กลางวนั บริการอาหารกลางวนับนรถบัส หมีข่วาง หรือขนมปังเวยีดนาม 
13.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 
15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 



 
 
 
 
 
 

 

วนัที่ 22-25 ม.ีค.  2563 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

วนัที่ 27-30 ม.ีค.  2563 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

วนัที่ 29 ม.ีค.-01 เม.ย.  2563 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

 

หมายเหตุ: กรณพีกั 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
FAMILY BUNK (เตยีง 2 ช้ัน / 2 เตยีง) คดิเพิม่ท่านละ 300บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ทีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศและเห
ตสุดวิสัยต่างๆท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั*** 
**หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
หมายเหตุ 
ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 



 
 
 
 
 
 

 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาช าระเงินเต็มจ านวน พร้อมกับ

เตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน ในกรณีท่ีค่าทวัร์ราคาต ่ากว่า 10,000 บาท 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผา่นแลว้มี

การยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ  าทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั
และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิก
ของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะท า
การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้
คือค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ  าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือได้
ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
เก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ีไม่ว่า
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 



 
 
 
 
 
 

 

4.  เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ ์20 กิโลกรัม / การบิน

ไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า

โทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  ค่าทิปมคัคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

5.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 


