
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VFD22 เวยีดนามกลาง ดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั 4วนั 3คนื 

นังกระเช้าไฟฟาทะลุหมอกสู ่‘’บานาฮลิล’์’ อาณาจกัรบนยอดเขาสงู เช็คอินจุดยอดฮิต สะพานมอืทองคํา  
สวนสนกุแฟนตาซ ีหมู่บา้นฝรงัเศส ปราสาทพระจนัทร ์เมอืงดานงั ไหว้พระวดัหลินอึง สวนเอเปค สะพานมังกร  

คาเฟ Sơn Trà Marina เมอืงมรดกโลกฮอยอนั ล่องเรือกระด้งหมู่บา้นกมัทาน ชมหมู่บา้นแกะสลกัหนิออ่น 
 

พัก Mercure Bana Hills 4* 1 คนื / เมอืงดานงั 4* 2 คนื  
อมิอรอ่ยกับ บุฟเฟตน์านาชาติบนบานาฮิลล์ เมนกูุง้มงักร และ อาหารเวยีดนาม 

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) นาํหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครอืง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันท ี โปรแกรมท่องเทียว เช้า เทียง เย็น โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง  
FD634 DMK-DAD 07.25-09.05 – เมืองฮอยอนั – เมอืง
มรดกโลกฮอยอนั - หมุ่บา้นกมัทาน – ลอ่งเรอืกระดง้หมู่บ้าน
กมัทาน - เมอืงดานงั 

   Magnolia hotel 4* หรอื
โรงแรมระดับใกลเ้คียงกนั 

2 
  เมืองดานงั - สะพานมงักร - สะพานแหง่ความรกั - สวน
เอเปค - นังกระเช้าไฟฟาขนึสูบ่านาฮิลล์ – สะพานมือทองคํา –  
สวนสวยสไตล์ฝรงัเศส – อิสระทอ่งเทยีวบนบานาฮิลล ์

   MERCURE BANA HILLS 
FRENCH VILLAGE 4 * 

3 
อิสระท่องเทียวบนบานาฮิลล์ – เมืองดานงั – วัดหลนิองึ –  
คาเฟ Sơn Trà Marina - หมู่บา้นแกะสลกัหินออ่น    Magnolia hotel 4* หรอื

โรงแรมระดับใกลเ้คียงกนั 



 
 
 
 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ ่
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดียว/เดนิทาง 
ท่านเดียว เพิม (บาท) 

ทนีัง หมายเหต ุ

24-27 มนีาคม 2566 13,888 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2
ป 3,500 บาท) 

6,500 

25  

31 มนีาคม-03 เมษายน 2566 14,888 25 

27-30 เมษายน 2566 14,888 25 

04-07 พฤษภาคม 2566 16,888 25 

05-08 พฤษภาคม 2566 14,888 25 

12-15 พฤษภาคม 2566 13,888 25 

19-22 พฤษภาคม 2566 13,888 25 

01-04 มิถนุายน 2566 14,888 25 

09-12 มถินุายน 2566 13,888 25 

22-25 มถินุายน 2566 13,888 25 

29 มถินุายน-02 กรกฎาคม 
2566 

12,888 25 

06-09 กรกฎาคม 2566 12,888 25 

13-16 กรกฎาคม 2566 13,888 25 

21-24 กรกฎาคม 2566 12,888 25 

04-07 สงิหาคม 2566 12,888 25 

18-21 สิงหาคม 2566 12,888 25 

25-28 สิงหาคม 2566 12,888 25 

01-04 กันยายน 2566 14,888 25 

08-11 กนัยายน 2566 12,888 25 

15-18 กันยายน 2566 12,888 25 

22-25 กนัยายน 2566 12,888 25 

29 กนัยายน-02 ตุลาคม 2566 12,888 25 

05-08 ตลุาคม 2566 13,888 25 

06-09 ตลุาคม 2566 15,888 25 

12-15 ตลุาคม 2566 18,888 25 

13-16 ตลุาคม 2566 17,888 25 

19-22 ตลุาคม 2566 16,888 25 

21-24 ตุลาคม 2566 17,888 25 

26-29 ตลุาคม 2566 14,888 25 

4 
เมอืงดานัง – ตลาดฮาน – ร้านเยอืไมไ้ผ่ - ร้าน ท่าอากาศยาน
นานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมอืง  FD637 DAD-
DMK 12.00-13.45   

    



 
 
 
 
27-30 ตุลาคม 2566 14,888 25 

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD634 DMK-DAD  07.25-09.05 น. 
RETURN       :     FD637 DAD-DMK  12.00-13.45 น. 

 
 
 
 
 
 
 

04.30 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 3 สายการบิน Air Asia โดยมี
เจ้าหน้าทบีรษัิทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปาก่อนขนึเครอืง 

07.25 น. นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เทียวบินที 
FD634 

09.05 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา
ท้องถินท ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน นําท่านชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน เปนเมืองทียังคง
ความเปนเอกลักษณ์และเก็บรักษาความเปนเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้อย่างดี ได้รับขึนทะเบียนเปนมรดกโลกจาก
องค์การ UNESCO ในป พ.ศ. 2542 เนืองด้วยเปนตัวอย่างทีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทังของท้องถนิ
และของต่างชาติไวไ้ด้อย่างมีเอกลกัษณ์ และได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เปนอย่างดี อีกหนงึเสน่ห์ของเมอืง
นี ยามคําคืนทีนีจะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงาม อิสระให้ท่านเดนิชม สมาคมฟุกเกยีน Cantonese Assembly 
Hall Phuoc Kien Association เปนสมาคมชาวจีนทีใหญ่และเก่าแก่ทีสุดของเมืองฮอยอัน สร้างไว้สําหรับพบปะกัน
ของคนหลายรุ่นทีอพยพมาจากฟุกเกียนทมีีแซ่เดียวกัน อีกทงัยังสร้างไว้เปนทรีะลึกถงึถนิกําเนิด และ แวะถา่ยภาพกบั 
สะพานญีปุนเมืองฮอยอัน หรือทีชาวเวียดนามเรียกว่า Lai Vien Kieu แปลว่า สะพานแห่งมิตรไมตรี ทีได้ชือนี
เนืองจากสะพานแห่งนีสร้างขึนโดยชุมชนชาวญีปุน เปนสะพานทีสร้างขึนข้ามคลองทีในอดีต 400 ปกว่าทีผ่านมา มี
ชุมชนชาวญีปนุมาตังรกรากอยู่ สรา้งขนึท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญีปนุ  

 
 
 
 
 
 
 
เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที1)   

เดินทางสู่ หมู่บ้านกัมทาน Cam Thanh Village  หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง เปนหมู่บ้านเล็กๆรอบหมู่บ้านมีสวนมะพร้าว
และมีแม่นําล้อมรอบ อาชีพหลักของคนทีนีคืออาชีพประมง ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม นังเรือกระด้ง Cam 
Thanh Water Coconut Village ชมวัฒนธรรมและธรรมชาติอันสวยงาม และชมการแสดง หมุนกระด้ง ถือเปนการ
แสดงททีุกคนไม่ควรพลาดมาทีนี และใครอยากทดสอบความอดทนในการหมุนเรือก็แจ้งคนพายเรือได้เลย  

วันทหีนงึ     ท่าอากาศยานดอนเมอืง – ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง – เมอืงฮอยอัน – เมืองมรดกโลกฮอยอนั -   
หมุ่บา้นกมัทาน – ลอ่งเรือกระด้งหมู่บา้นกมัทาน - เมืองดานัง                           อาหาร เทยีง,เย็น                                                                                                                    



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เปนเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเปนเมืองท่าทีสําคัญและเปนเมืองใหญ่
อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนเีจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเปนเมืองท่าทีสําคัญ 

เย็น     รับประทานอาหารเยน็ (มือท2ี)  
ทีพัก : Magnolia hotel 4* หรอืโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพักทางบรษัิทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที3) 

จากนันนําท่านสู่ สะพานมังกร Dragon Bridge สร้างขึนเปนสัญลักษณ์ของการฟนคืนประเทศ และฟนฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศเวียดนาม สะพานมีความยาว 666 เมตร สร้างข้ามแม่นําฮาน จุดเด่นสําคัญอยู่ทีมังกรทองตัวยักษ์ทีอยู่
กลางสะพาน และ สะพานแห่งความรัก Love Bridge Da Nang ซึงเปนทีนิยมของหนุ่มสาว คู่รักทีจะมาซือกุญแจใส
คล้องใส่สะพาน ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนีทางด้านหลัง สามารถมองเห็นวิวของสะพาน
มังกรแบบเต็มๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย พาทุกท่านถ่ายภาพกับ สวนเอเปค Cong Vien 
Apec เปนสวนสาธารณะริมแม่นําฮาน ทีเต็มไปด้วยสถาปตยกรรมสวย ๆ พืนทีใหญ่กว้างขวาง บริเวณสวนมีสนาม
หญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหนิ สวนหย่อม ไฮไลท์ของสวนเอเปคแห่งนคืีอ โดมขนาดยักษ์ทีสรา้งจากเหล็ก 200 ตนั 
มีลักษณะเหมือน “วา่วยกัษ์” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันทสีอง     เมืองดานัง - สะพานมงักร - สะพานแหง่ความรัก - สวนเอเปค - นงักระเช้าไฟฟาขนึสูบ่านาฮิลล์ – สะพานมอืทองคํา 
– สวนสวยสไตล์ฝรงัเศส – อสิระท่องเทียวบนบานาฮิลล์                                อาหาร เชา้,เทยีง,เยน็                                                                                                                    



 
 
 
 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที4)  พิเศษ เมนูกุ้งมังกร 
นําท่าน นังกระเช้าไฟฟาขึนสู่บานาฮิลล์ ดืมดําไปกับวิวทิวทัศน์ของ
เมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร อดีตเคยเปนบ้านพักของชาว
ฝรังเศสมาตังแต่ในช่วงสมัยสงครามโลกครังที 1 และได้มีการสร้าง
โรงแรมในสไตล์ฝรังเศสขึนในสมัยทีเปนอาณานิคมตังแต่ป ค.ศ.1919 
และหลังจบสงคราม ฝรังเศสพ่ายแพ้ ทําให้บานาฮิลล์ถูกทิงร้าง และ
กลับมาซ่อมแซมเพือเปนจุดท่องเทียวในป ค.ศ.2009  จุดแรกทีเราจะ
แวะคือ จุดถ่ายรูปยอดฮิตทีห้ามพลาด สะพานมือทองคํา Golden 
Bridge สะพานสูงเหนือเมฆ หรือใกล้กันให้ท่านเดินชมวิวไปถ่ายภาพ
สวยๆที สวนสวยสไตล์ฝรังเศส Le Jardin d’ Amour มีทังดอกไม้
ต้นไม้สีสันสวยงาม เช่น ดอกทานตะวัน และ ดอกไฮเดรนเยียทีพบได้
รอบบานาฮิลล์ รวมไปถึงมี Debay Wine Cellar โรงบ่มไวน์ฝรังเศส 
โดยเปนโรงบ่มไวน์ทีมีอายุมากกว่า 100 ป ถูกสร้างขึนให้เปนห้องเก็บ
ไวน์ทีอยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร จากนันอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน
บนบานาฮลิลด์ว้ยตนเองโดยมไีกดท์อ้งถินคอยบรกิารใหค้าํแนะนาํ สวน
สนุก Fantasy Park ทีมีทังเกมส์ และเครืองเล่นให้ได้เลือก เช่น 
Double High Speed Alpine Coaster เปนรถราง เ ลื อ นสุดฮิ ต 
นอกจากนียังมีเครืองเล่นในตัวอาคาร เล่นฟรีแบบไมเ่สียค่าใช้จ่าย อีก
มากมาย เช่น Drop Tower ท้าความสูง, ตู้เกมส์, รถบมัส,์ ยิงปนแบบ
4D ฯลฯ และโซนใหมท่ีเพิงเปดล่าสดุ นังรถไฟทีเชือมโยงระหว่างสอง
อาณาจักร เพือไปสํารวจ Moon Kingdom มีปราสาทใหญ่โตสวย
อลังการ Lunar Castle หรือ ปราสาทพระจันทร์ กับลาน Eclipse 
Plaza ทีมีการออกแบบที เปนเอกลักษณ์แตกต่างจากโซนอืนๆ 
บรรยากาศเทพนิยายมหัศจรรย์ นอกจากมุมถ่ายรูปต่างๆด้านบนของ
บานาฮิลล์ และยังมี ร้านกาแฟ Starbucks ให้ท่านได้แวะซือมากิน
กาแฟ เค้กได้ พร้อมกันถ่ายรูปสวยๆ (ราคาทัวร์ไม่รวมตัวเข้าชม
พิพิธภัณฑห์ุ่นขีผงึ, ค่าเข้าชมปราสาทพระจันทร ์และ Teahouse) 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือที5) (บุฟเฟต์นานาชาติ) ณ ภัตตาคาร
บนบานาฮิลล์ บริการอาหารและเครืองดืมมากมายหลายสัญชาติ 
เปลียนแปลงตามฤดูกาล เช่น สลัด แฮม ซูชิ พิซซ่า เฝอ ไก่ผัดซอส 
เมนู เนือสัตว์ต่างๆ ขนมหวาน นําผลไม้  ให้ท่ านได้ เลือกทานได้
หลากหลายอย่าง ร้านอาหารมีทีนังมีเยอะ อิสระให้ท่านได้รับประทานกนั
อย่างเต็มที  หลังมืออาหาร แนะนาํให้ทุกทา่นเดินเล่นถ่ายรูปกับ  เมือง
ฝรังเศส บรรยากาศเมืองยุโรป เนืองจากช่วงคําผู้คนทีขึนมาเล่นสวน
สนุกในตอนบ่ายกท็ยอยลงไปกนัหมด ทําให้เงียบสงบมากๆ หรือท่านใด
เปนสายดืม บริเวณตรงกลางลานบานาฮิลล์เปดบริการโซน Beer 
plaza บริการขายเบียร์หลากลายชนิด และเมนู BBQ ให้ได้เลือกชิม นังกินดืมพร้อมกับนังผิงไฟชิลล์ไปในตัว (ราคาทัวร์
ไม่รวมค่าอาหารและค่าเครอืงดืมบรเิวณ Beer plaza) 
ทีพัก : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *  



 
 
 
 

ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสําหรับ 3 ท่าน กรณีทีเดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย  
1. ค่าพักเดียวสําหรบับนบานาฮิลล์ เพิม 4,500 บาท หรอื  
2. สามารถพักรวม 3 ท่าน เปนแบบเตียง 2 ชนั 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือ 
3. สามารถพักรวม 3 ท่าน เปนแบบ Superior room มีค่าใชจ้่ายเพิมเติม 2,000 บาท / ห้อง 
** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่านัน ห้องพักอาจมีการปรบัเปลียนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ** 

 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที6)  
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินแวะถ่ายภาพเก็บตกตามจุดต่างๆบน บานาฮิลล์ จนถึงเวลานัดหมาย พาทุกท่านนงักระเช้าลงจาก
บานาฮิลล์ และมุ่งหน้าสู่ เมืองดานัง  

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มอืท7ี)   
นําท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินองึ (Linh Ứng) เปนวัดทีใหญ่ทสีุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเปนสถานที
บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชือ มีรูปปนปูนขาวเจ้าแม่กวนอิม ซึงมีความสูงถึง 67 เมตร ตังอยู่บน
ฐานดอกบัวยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกปองคุ้มครองชาวประมงทีออกไปหาปลานอกชายฝง เชือกันวา่
ตังแต่สร้างรูปปนเจ้าแม่กวนอิมขึนมา ดานังก็พบกับพายุหนักๆน้อยลง ปจจุบันเปนสถานทีศักดิสิทธิทีชาวบ้านมักมา
กราบไหวบ้ชูาและขอพร และเปนอีกหนึงจุดชมวิวทีสวยงามของเมืองดานัง  

 
 
 
 
 
 

แวะพักร้อน คาเฟ Sơn Trà Marina ตังอยู่ใกล้วัดหลินอึง คาเฟทีมีสถาปตยกรรมแบบซานโตรินี สถาปตยกรรมนีเปน
ลักษณะของกรซี ด้วยสองสีทีโดดเด่นคือสีนําเงินและสีขาว รวัและหน้าต่างมักเน้นด้วยสีนําเงิน และสีขาวจะถูกทาบนผนงั 
สําหรับเมนูมีให้เลือกเยอะ กาแฟ ชานม นําผลไม้ และขนมหวานของเวียดนาม ชิมกาแฟพรอ้มวิวทะเลคุ้มค่ามาก  

 
 
 
 
 
 

 พาทุกท่านแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน Marble Sculpture Village เปนหมู่บ้านเก่าแก่ทีชาวบ้านมีอาชีพแกะสลักหิน
กันเกือบทุกครอบครัว และทํากันมานานราว 300-400 ป โดยหินภูเขาทใีช้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์หนิอ่อนแกะสลักมีมากมาย
หลายรูปแบบ จากเมือก่อนทีเคยแกะสลักแต่รูปเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพที่นับถือของชาวจีนเปนหลัก ปจจุบันได้เพิม
รูปแบบอืนตามที ลูกค้าต้องการ เช่นแจกันหินอ่อนๆ ทีมีตังแต่ขนาดตังโต๊ะไปจนถึงขนาดใหญ่ทีมีนําหนักมากกว่า 100 
กิโลกรัม 

วันทสีาม    อิสระท่องเทยีวบนบานาฮิลล์ – เมืองดานัง – วัดหลนิองึ - คาเฟ Sơn Trà Marina - หมู่บา้นแกะสลักหนิออ่น                
 อาหาร เชา้,เทียง,เย็น                                                                                                                    
                                                   



 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที8)  
ทีพัก : Magnolia hotel 4* หรอืโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพักทางบรษัิทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที9) 

ก่อนกลับแวะให้ท่านซือของฝากที ตลาดฮาน Han Market เปนแหล่ง
รวบรวมสินค้ามากมายเปนทีนิยมทังชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าทีโด
เด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปก กระเปา
ปก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) เสือ
เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสือผ้า กาแฟ สินค้าทีระลึก หมวกรองเท้า 
กระเปา รวมถึงสินค้าพืนเมือง และแวะช้อปปง ร้านเยือไม้ไผ่ ขาย
ผลิตภัณฑ์เยอืไม้ไผเ่วียดนาม อิสระให้ท่านไดเ้ลอืกซือของฝากและถา่ยภาพ
ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพือเดินทางกลับสู ่ประเทศไทย 

12.00 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทียวบินที FD637 
13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ 

 
                                            ************************************* 

 
หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวนัหรอืเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

ขนึอยูก่ับตามสถานการณ์ทอ้งถนิ สถานทที่องเทียว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถนิ ณ เวลานนั 
ทังนกีารเปลียนทางบรษัิทจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเปนหลกัสาํคัญ 

 
 

► เอกสารทตี้องทําการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  
 

เงือนไขการให้บรกิาร 
► การเดินทางครงันจีะต้องมีจํานวน 15 ท่านขึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลือน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิน  
► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  

วันทสี ี   เมืองดานงั – ตลาดฮาน – ร้านเยอืไม้ไผ่ - ร้าน ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั – ท่าอากาศยานดอนเมอืง  
  อาหาร เช้า                                                                                            
                        



 
 
 
 
- ค่าทัวร์ส่วนทเีหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบรษัิทฯต้องออกตัวหรือวีซา่ออกใกลวั้นเดินทางท่านจําเปนต้องชําระ
ค่าทัวร์ส่วนทเีหลือตามทีบรษัิทกําหนดแจ้งเท่านัน 
**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรบัติดวีซ่าไมต่าํกวา่ 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บรษัิทมฉิะนนัทางบรษัิทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
 

เงอืนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธยิึดเงินเต็มจํานวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททัวร์ คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครอืงบิน โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ 
 
อัตราค่าบรกิารนีรวม   
(บริษัท ดําเนินการให ้กรณียกเลิกทั งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ ง ไม่สามารถรฟีนด์เปนเงินหรือการบริการอืนๆได้) 
1.  ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   )ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeทีนังเปน Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตวักรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือนวันได้(  
2. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทเีข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดียวเพิม) 
กรณีห้องพักในเมืองทรีะบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษัิทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสําหรบั 3 ท่าน กรณีทีเดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล ์ไม่มีห้องสําหรับ 3 ท่าน กรณีที
เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย ค่าพักเดียวสําหรบับนบานาฮิลล ์เพิม 4,500 บาท หรอื  
สามารถพักรวม 3 ท่าน เปนแบบเตียง 2 ชนั 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือ 
สามารถพักรวม 3 ท่าน เปนแบบ Superior room มีค่าใชจ้่ายเพิมเติม 2,000 บาท / ห้อง 
** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่านัน ห้องพักอาจมีการปรบัเปลียนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ** 
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่านําหนักกระเปาสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง 20 กิโลกรัม ถือขึนเครืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า 

ประกันวินาศภัยเครอืงบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรบัตามทีสาย
การบนิเรยีกเก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงอืนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบรษัิททําไว ้
ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสงัซอืประกันสุขภาพเพิมได้จากบรษัิทประกันทัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร ์
9. ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน 
10.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 
อัตราค่าบรกิารนี ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  



 
 
 
 
2.  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครอืงดืม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปนต้น  
3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบรษัิทฯได้ออกตัวเครอืงบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปาทโีรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน สําหรับหวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและนาํใจจากท่าน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะเลือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธกิารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิม หากสายการบนิมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนอืงจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผิดกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  
6.  เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทังหมด  
7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอดบุหรี
ได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง    
มิฉะนนั บรษัิทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย    
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ   

 


