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เมืองดานงั | บานาฮิลล ์| เมืองฮอยอนั | เมืองเว ้| นั่งเรือกระดง้ท่ีฮอยอนั | ตลาดฮาน 

ตลาดสดของเมืองดานงั  | ลอ่งเรือมงักร ชมแมน่ า้หอม    

เดนิทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้น11,999.- 

สุดโรแมนตกิ...ดนิแดนสวรรคท์ีใ่ครกห็ลงรัก 
 บานาฮลิล ์ดานัง ฮอยอัน เว้  4 วัน 3 คืน  



 

  2 สดุโรแมนติก...ดินแดนสวรรคท์ี่ใครก็หลงรกั บานาฮิลล ์ดานัง ฮอยอนั เว ้ 4 วนั 3 คืน BY PG     [GQ1DAD-PG001] 

 

 

  

 

 

 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-ดานงั(สนามบินดานงั)-นั่งกระเชา้ขึน้ บานาฮิลล-์Fantasy Park-สะพานทองท่ีเปิดใหม ่- 
พกับนบานาฮิลล ์(PG947 : 11.00-12.40 ) 

วนัท่ี 2. บานาฮิลล-์นั่งกระเชา้ลง-เมืองดานงั-สะพานมงักร (Dragon Brigde)-เมืองเว-้พระราชวงัเว-้ลอ่งเรือชมแมน่  า้หอม-เมือง
เว ้

วนัท่ี 3. เมืองเว-้วดัเทียนมู่-เมืองลังโก (Langco)-เมืองดานัง-ฮอยอนั -“สุดคุม้แถมฟรีพิเศษ”  นั่งเรือกระดง้-สะพานญ่ีปุ่ น 
บา้นเลขท่ี 101 ฮอยอนั - ดานงั 

วนัท่ี 4. ดานัง-นมสัการเจา้แม่กวมอิมวดัหลินอึ๋ง- ชมวิวภเูขาลิง-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) 
(PG948 : 13.40-15.20 ) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินดานัง-น่ังกระเช้าขึน้ บานาฮิลล-์Fantasy Park-
สะพานทองทีเ่ปิดใหม่-พกับนบานาฮิลล ์(PG947 : 11.00-12.40 ) 

08.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  เคานเ์ตอร ์F โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับ (ระหว่างรอขึ้นเคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบิน
บางกอกแอรเ์วยไ์ด้ มีอาหาร และน า้ดื่มบริการ)               

11.00 น. ออกเดินทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

12.40 น. เดินทางถงึสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 
 น าท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาด

และความส าคญั ตั้งอยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง น าท่านเดินทางสู่บานาฮิลล(์ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที) เพือ่น่ังกระเช้าสู่บานาฮิลล ์ดื่มด  ่าไปกับวิวทิวทัศนข์องเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร 
กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสดุในโลก ไดร้บัการบนัทึก
จากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮิ์ลลอ์ัน
เก่าแก่ของบานาฮิลลร์ีสอรท์ และไดช่ื้นชมกับสดุยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานา
ฮิลล ์เป็นรีสอรท์และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของดานัง ซึ่งการท่องเท่ียวของเวียดนามได้
โฆษณาวา่บานาฮิลลค์ือ ดาลดัแห่งเมืองดานงั ถกูคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมยัท่ีฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม
จึงไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งท่ีพกั สิ่งอ  านวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น เน่ืองจากท่ีน่ีมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูิเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้ 
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จากน้ันน าท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ  (ค่ารถไฟ
ชมสวนดอกไม้ 150 บาท   พพิธิภัณฑข์ีผ้ึง้) ซึ่งมีเครื่องเลน่หลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสข์อง
หนงั 4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมสส์นกุๆ เครื่องเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลกึของสวน
สนกุ  ชมสะพานทองท่ีเปิดใหม ่จนไดเ้วลาอนัสมควร 

 
ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนบานาฮลิล ์
ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พักบนบานาฮลิล ์1 คนื 

โรงแรม บานาฮลิล ์ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน หากท่านต้องการพักห้องละ 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง Family 
Bunk และเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 300 บาท 

  

วันที2่ 
บานาฮิลล-์น่ังกระเช้าลง-เมืองดานัง-สะพานมังกร (Dragon Brigde)-เมืองเว้-พระราชวังเว้- 
ล่องเรือชมแม่น ้าหอม-เมืองเว้ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  ได้เวลาน าท่านน่ังกระเช้ากลับสู่ดานัง 

 จากน้ันน าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อกีหน่ึงทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 
เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น  า้
ฮนั เปิดใหบ้ริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง 
ซึ่งสะพานมงักรแห่งนีเ้ป็น Landmark แห่งใหมข่องเมืองดานงั ซึ่งมีรูปป้ันท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่น



 

  5 สดุโรแมนติก...ดินแดนสวรรคท์ี่ใครก็หลงรกั บานาฮิลล ์ดานัง ฮอยอนั เว ้ 4 วนั 3 คืน BY PG     [GQ1DAD-PG001] 

 

น า้ คลา้ยๆสิงคโปร ์(วนัเสาร-์อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน า้ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.) ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่างจาก

ชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หวียนซึ่งไดป้กครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็
บกุเขา้โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่ นก็เขา้มายึดครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบัติ ต่อมาเมือง
เวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของเวียดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สื่อมสลายลงภายใตก้าร
ปกครองของโงดินหเ์ยียม เมืองเวด้งึดดูนกัท่องเท่ียวเพราะมีแหลง่ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม เสน่หท่ี์ไรก้าลเวลา
ของสถาปัตยกรรมท่ีล  า้คา่มีแบบฉบบัของตนเอง และยงัมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน่  า้หอมดว้ย โดยน า
ท่านเดินทาง ผา่นเสน้ทางหายเวิน ก่อสรา้งโดยเอกชนจากญ่ีปุ่ นและรฐับาลฝรั่งเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณ
ระยะทาง 108 กม. ท่ีเลียบชายฝ่ังทะเล ผ่านภเูขา ทอ้งทุ่งและชนบท และลอดอโุมงคท่ี์ขดุลอดใตภ้เูขาท่ียาว
ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีความยาว 6.28 กม. เพ่ือเช่ือมระหวา่งเมืองดานงักบัเมืองเว ้
(Bamboo Shop , Cake Shop อสิระช้อปป้ิง ระหว่างการเดินทาง)  
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นท่ีรบัรองเชือ้พระวงศร์ะดบัสงูและ
นกัการทตูตา่งประเทศ สถานท่ีจดังานฉลองส  าคญัๆ ตกแตง่อย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่ง
ดว้ยน า้มนัครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีต  าหนกัหลายหลงั อทุยาน วดั ศาลเจา้ของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน
และ น าท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น า้หอม แหลง่ก าเนิดมาจากบริเวณตน้น า้ท่ีอดุมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีสง่กลิน่
หอม เป็นแม่น  ้าสายสั้นๆ ระหว่างทางจะไดพ้บเห็นหมู่บ้านชาวน ้าให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะไดค้วาม
เพลิดเพลินไปกบัดนตรีพืน้บา้นบนเรือ (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ค า่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ทีพ่ัก คณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม Mondial Hotel  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า พัก 1 คนืใน เมืองเว้ 

วันที3่ 
เมืองเว้-วัดเทยีนมู่-เมืองลังโก (Langco)-เมืองดานัง-ฮอยอัน -“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  น่ังเรือ
กระดง้-สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที ่101 ฮอยอัน-ดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 

น าท่านสู่ วัดเทยีนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปดเหลี่ยม 7 ช้ัน แตล่ะชัน้หมายถึงชาติภพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ 
มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์ห่งนี ้ภายในเจดียม์ีพระสงักัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ่ิ์มเอิบกับพระ
พทุธอีกสามองคอ์ยู่ในตูก้ระจก 



 

  6 สดุโรแมนติก...ดินแดนสวรรคท์ี่ใครก็หลงรกั บานาฮิลล ์ดานัง ฮอยอนั เว ้ 4 วนั 3 คืน BY PG     [GQ1DAD-PG001] 

 

ต่อมาน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลังโกน าท่านชมวิวทิวทศันแ์ละน าคณะสมัผสักบัธรรมชาติของเมืองแห่งนี ้ 
เมืองลงัโก (Langco) เป็นต  าบลหนึ่งในอ าเภอฝหูลกจงัหวดัเถ่ือเทียนเวป้ระเทศเวียดนามลงัโกหมายถึง“หมูบ่า้น
นก”เป็นเมืองผา่นและเมืองพกัในเสน้ทางดานัง-เว ้(เมืองมรดกโลก) ตัง้อยู่ห่างจากตวัดานังประมาณ 40 กม. 
ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะไดเ้ห็นรถลอดอุโมงคห์ายเวินจากดานังมาก็จะมาแวะ
รบัประทานอาหารกนัท่ีน่ีเพราะลงัโคเป็นเมืองริมทะเลท่ีขึน้ช่ือในเรื่องอาหารทะเลอรอ่ยสดใหมท่ะเลสาบลงัโกมี
อาณาบริเวณกวา้งใหญ่สวยงามผูค้นท่ีอาศยัอยู่บริเวณทะเลสาบสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเลีย้งหอยจับปลาท า
การประมงพืน้บา้นเป็นตน้ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood 
บ่าย 

 
“สุดคุ้มแถมฟรีพเิศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut 
Village ที ่หมู่บ้านก๊ัมทาน ซึ่งหมูบ่า้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแมน่  า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน าท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน    
จากน้ันเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ตัง้อยู่บนฝ่ังแมน่  า้ทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล 
และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางส  าคญัของการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม
ระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ตอ่มาเมื่อฮอยอนัไดร้บัความเสียหายจากการสูร้บและแม่น  า้ตืน้เขิน เมืองท่าจึง
ไปสรา้งขึน้ท่ีเมือง ดานงัแทน ท าใหฮ้อยอนัในปัจจบุนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ีสวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ีประตู
แกะสลกัและหอ้งโปรง่ๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรฐับาลโปแลนดไ์ดร้ิเริ่มให ้ทุนท าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้อง
เขตเมืองเก่าและอนสุรณท์างประวตัิศาสตรข์องสถาปัตยกรรมท่ีล  า้คา่  
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหลี่ยมจตัรุสั ซึ่งสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จั่วฟกุเก๋ียน 
บา้นประจ าตระกลูท่ีสรา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเกีย้นท่ีมี
แซ่เดียวกนั  
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที ่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นรา้นบตูิก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเ ช่ือมต่อ
สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนัน้อิสระใหท้่านเดินชมเมือง ซือ้ของท่ีระลกึ รา้นคา้ขายของท่ีระลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ย่ิงเดินชมเมือง
ก็จะรูส้ึกว่าเมืองนีม้ีเสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่ง
ไดร้บัการอนรุกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม 
ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ   ระหว่างทางขากลบัสู่เมืองดานัง น าท่าน ผ่านชม ชมภเูขาหิน
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ออ่น (Marble Mountains) หนึ่งในแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณข์องเวียดนาม ซึ่งเตม็ไปดว้ยถ า้และอโุมงคต์่าง 
ๆ ท่ีพระสงฆเ์คยใชเ้ป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ค า่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  ที ่เมืองฮอยอัน 
น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองดานัง(โดยใช้เวลาประมาณ 30-45 นาท)ี 

ทีพ่ัก คณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า พัก 1 คนืใน ดานัง 

วันที4่ 
 ดานัง-นมัสการเจา้แม่กวมอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-ตลาดฮาน-ดานัง(สนามบินดานัง)-
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู) (PG948 : 13.40-15.20 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 
 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึง๋ นมสัการเจา้แมก่วนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัดว้ยหินออ่นสงูใหญ่ยืนโดดเด่น
สงูท่ีสดุในเวียดนาม ซึ่งมีท  าเลท่ีตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลินอึ๋งมีความหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บน
ชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินออ่นแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณท์่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์
ทกุอย่างของมนษุยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอย่างลกึซึง้ 
ตอ่มา น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น  า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้ม
แมน่  า้ ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริมแมน่  า้เป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลกึใหเ้ลือกซือ้ 

 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อ
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG948 
15.20 น. คณะเดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ : สุดโรแมนติก...ดินแดนสวรรคท์ีใ่ครก็หลงรัก 
 บานาฮิลล ์ดานัง ฮอยอัน เว้  4 วัน 3 คืน 

หมายเหตุ: กรณีพกั 3 ท่านบนบานาฮลิล ์ต้องพกัเป็นห้อง FAMILY BUNK และต้องช าระเงนิเพิม่ท่านละ 300 บาท 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 13-16 ก.ย. 62 14,999.- 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 11-14 ต.ค. 62                                                                 15,999.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3,500.- 
วนัท่ี 18-21 ต.ค. 62                                                                 11,999- 11,999- 11,999- 11,999- 3,500.- 

วนัท่ี 01-04 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 08-11 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วนัท่ี 15-18 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 22-25 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62                                                                   12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วนัท่ี 06-09 ธ.ค. 62                                                                 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 13-16 ธ.ค. 62                                                                 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 20-23 ธ.ค. 62                                                                 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 27-30 ธ.ค. 62                                                                 18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 28-31 ธ.ค. 62                                                                18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 29 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 63                                                        18,999.- 18,999.- 18,999.- 18,999.- 3,500.- 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,000บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดินทางเป็นส  าคัญ*** 
 
***หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาท  ภายใน 24 ชั่วโมง 

พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส  ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมัด
จ าตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทวัรห์รือมัดจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใชจ้่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจรงิที่เกิดขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบัตร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั] ค่าประกนัวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรยีกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
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** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน 

 



 

  13 สดุโรแมนติก...ดินแดนสวรรคท์ี่ใครก็หลงรกั บานาฮิลล ์ดานัง ฮอยอนั เว ้ 4 วนั 3 คืน BY PG     [GQ1DAD-PG001] 

 

 


