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เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

สุดโรแมนตกิ 2...ดนิแดนสวรรคท์ีใ่ครกห็ลงรัก 
บานาฮลิล ์ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คนื 
 บานาฮลิล ์ดานัง ฮอยอัน เว้  4 วัน 3 คืน  
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เมืองดานงั | บานาฮิลล ์| เมืองฮอยอนั | เมืองเว ้| นั่งเรอืกระดง้ท่ีฮอยอนั | ตลาดฮาน 

ตลาดสดของเมืองดานงั  | ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม    
 

 

  

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 9,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-ดานงั(สนามบินดานงั) (PG997 : 16.15-18.05 )-สะพานมงักร-เมืองดานงั  
วนัท่ี 2. เมืองฮอยอนั-เมืองโบราณฮอยอนั-หมู่บา้นกั๊มทาน-นั่งเรือกระดง้ฮอยอนั -สะพาน ญ่ีปุ่ น-บา้นเลขที่ 101- เมืองเว ้-สสุานกษัตริยไ์คดิงห-์

เจดียเ์ทียนมู-่ตลาดดองบา-ลอ่งแมน่ า้หอม-เมืองเว ้
วนัท่ี 3. เมืองเว-้พระราชวงัหลวง-เมืองลงัโก (Langco)-เมืองดานงั-บานาฮิลล-์นั่งกระเชา้ขึน้-พกับนบานาฮิลล ์

วนัท่ี 4. บานาฮิลล-์นั่งกระเชา้ลง-ดานงั-นมสัการเจา้แม่กวมอิมวดัหลินอึ๋ง-ชมวิวภเูขาลิง-ตลาดฮาน-สนามบินดานงั-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณ
ภมูิ) (PG998 : 18.55-20.45 ) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ดานัง(สนามบินดานัง)(PG997 : 16.15-18.05 )-สะพานม
งักร-เมืองดานัง            

13.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  เคาน์เตอร ์F โดยมีเจ้าหนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั 
(ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน ์ ของสายการบินบางกอกแอรเ์วยไ์ด้ มีอาหาร และน ้าดื่มบริการ)               

16.15 น. ออกเดินทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG997 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

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

 น าท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึง่ที่เที่ยวดานงัแห่งใหม่สะพานมงักรไฟสญัลกัษณค์วามส าเร็จ แห่งใหม่ของ
เวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น า้ฮนั ประเทศเวียดนามสะพาน
มงักรถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหลง่ท่องเที่ยวดานงั เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยี สมัยใหมท่ี่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนาม
เมื่อกวา่หนึง่พนัปีมาแลว้ 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
ที่พกั น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม  Regina Danang Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักเมืองดานัง  1 คืน  

  

วันที2่ 
เมืองฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านก๊ัมทาน-น่ังเรือกระด้งฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น- 
บ้านเลขที ่101-ผ่านชมภูเขาหนิอ่อน (Marble Mountains)-เมืองเว้-สุสานกษัตริยไ์คดิงห-์
เจดยีเ์ทยีนมู่-ตลาดดองบา-ล่องแม่น า้หอม-เมืองเว้ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม   
 เดินทางสู“่เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนัน้อดีตเคยเป็นเมือง ท่าการคา้ที่ส  าคญัแห่งหนึ่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

และเป็นศนูยก์ลางของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่ง ตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอัน เป็นเมือง
มรดกโลกทางวฒันธรรม เนื่องจากเป็น สถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร ์แมว้า่จะผา่นการบรูณะขึน้เรือ่ยๆแตก็่ยงัคงรูปแบบของ
เมืองฮอยอนัไวไ้ด ้

 
จากน้ัน 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village 
หมูบ่า้นเลก็ ๆ ในเมืองฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ า้ อาชีพหลกัของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการ ลอ่งเรือท่านจะ



  4 สดุโรแมนติก2...ดินแดนสวรรคท์ีใ่ครก็หลงรกั บานาฮิลล ์ดานงั ฮอยอนั เว ้ 4 วนั 3 คืน BY PG    [GQ1DAD-PG005] 

 

 
กลางวนั 

ไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไป มาน าที่พายเรอืมาเคาะกนัเป็น
จังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ ต่อทริป)  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่น ที่สรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามงุกระเบือ้งสเีขียวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรง
กลางสะพานมีเจดียท์รงสีเ่หลีย่มจตัรุสั ซึง่สรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเก๋ียน บา้นประจ าตระกูลที่สรา้งขึน้เมื่อ
พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟกุเกีย้นที่มีแซเ่ดียวกนั 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบตูิก ดา้นหลงั
เป็นที่เก็บสินคา้ ภายในเป็นที่อยู่อาศยั มีลานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเ ช่ือมต่อสว่นที่พกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของ
หลงัคาทรงกระดองป ู
จากน้ันอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ของที่ระลึก รา้นคา้ขายของที่ระลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูส้กึ
วา่เมืองนีม้ีเสนห่ม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึง่ไดร้บัการอนรุกัษ์ไวเ้ป็นอย่าง
ดี ผสมผสานกนัอยา่งนา่ตื่นตาทัง้บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ 
ระหวา่งทางขากลบัสูเ่มืองดานงั  
น าท่านผ่านชมภเูขาหินอ่อน (Marble Mountains) หนึง่ในแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีเอกลกัษณข์องเวียดนาม ซึ่งเต็มไปดว้ยถ า้และ
อโุมงคต์า่ง ๆ ที่พระสงฆเ์คยใชเ้ป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ต่อมาน าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความ เจรญิรุง่เรอืงในอดีต โบราณสถาน อนังดงามและทรงคณุค่า วัฒนธรรมที่
มีแบบฉบบัของตนเอง เวจ้ึงไดร้บัการยืนยนัจาก องคก์าร ยเูนสโกประกาศขึน้ทะเบียนให ้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 
2536 ใหเ้ป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหง่ ท่ีมีอยูใ่นประเทศเวียดนาม ใช้เวลา เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
น าท่านชม สุสานกษัตริยไ์คดิงหส์สุานแหง่นีเ้ป็นเพียง สสุานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้กบั
สถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดินขึน้สสุาน ไดร้บัการตกแตง่เป็นบนัไดมงักรอนัโออ่า่  น าท่านชม เจดียเ์ทียนหมู่ทรงเก๋งจีนแปด
เหลีย่มสงูลดหลั่นกนั 7 ชัน้ซึง่แตล่ะชัน้แทน ภพตา่ง ๆ ของพระพทุธเจา้ ตัง้เดน่อยูร่มิฝ่ังแม่น า้หอม 
 จากน้ัน อิสระช้อปป้ิงที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่ริม ฝ่ังแม่น า้หอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของที่ระลกึเป็น
สว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั่วไป 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
จากน้ัน น าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น ้าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพืน้เมือง 

ที่พกั คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Jasmine Hotel or Alba Hotel  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน เมืองเว้ 

วันที3่ 
เมืองเว้-พระราชวังหลวง-เมืองลังโก (Langco)-เมืองดานัง-บานาฮลิล-์น่ังกระเช้าขึน้-พักบน
บานาฮลิล ์

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าท่านเยีย่มชมพระราชวังหลวงของกษัตริยร์าชวงศเ์หวียน พระราชวงัแห่งนีส้รา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลองเคย
เป็นท่ีประทบัของพระมหากษตรัยิรา์ชวงศเ์หวียน 13 พระองค ์พระราชวงัแหง่นีต้ัง้อยูใ่จกลางเมือง เป็นมรดกตกทอดอนัยิ่งใหญ่
และงดงามแหง่นีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ตามแบบแผนความเช่ือของจีน 
ต่อมาน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลังโกน าท่านชมวิวทิวทศันแ์ละน าคณะสมัผสักับธรรมชาติของเมืองแห่งนี ้เมืองลงัโก 
(Langco) เป็นต าบลหนึง่ในอ าเภอฝหูลกจงัหวดัเถ่ือเทียนเวป้ระเทศเวยีดนามลงัโกหมายถึง“หมูบ่า้นนก”เป็นเมืองผา่นและเมือง
พกัในเสน้ทางดานงั-เว ้(เมืองมรดกโลก) ตัง้อยูห่า่งจากตวัดานงัประมาณ 40 กม. ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหว่างทางทกุ
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ทา่นจะไดเ้ห็นรถลอดอโุมงคห์ายเวินจากดานงัมาก็จะมาแวะรบัประทานอาหารกนัที่นี่เพราะลงัโคเป็นเมืองริมทะเลที่ ขึน้ช่ือใน
เรื่องอาหารทะเลอร่อยสดใหม่ทะเลสาบลงัโกมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่สวยงามผูค้นที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเลีย้งหอยจบัปลาท าการประมงพืน้บา้นเป็นตน้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 
บ่าย 

 
ต่อมาน าท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล ์บานาฮิลลเ์ป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สดุในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัที่ฝรั่งเศสเขา้มา 
ปกครองเวียดนามไดม้ีการสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภูเขาสรา้งที่พกัโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้ เป็นสถานที่
พกัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นั่งกระเชา้ดว้ยความเสียวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิว ธรรมชาติทัง้น ้า้ตก Toc 
Tien และลา ธาร Suoi no    
น่ังกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลลก์ระเช้าแห่งบานาฮิลลน์ีไ้ดร้บัการบนัทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเชา้ ไฟฟ้าที่ยาว
ที่สดุประเภทNon Stopโดยไมห่ยดุแวะมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ที่สงูที่สดุที่ 1,294 เมตรนกัท่องเที่ยวจะได้
สมัผสัปยุเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเชา้พรอ้มอากาศบริสทุธ์ิอนั สดช่ืนจนท าใหท้่านอาจลืมไปเสียดว้ยว่าที่นี่
ไมใ่ช่ยโุรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเทา่นัน้จดุที่สงูที่สดุของบานาฮิลลม์ีความสงู 1,467 เมตร
กบัสภาพผืนป่าที่อดุมสมบรูณ ์

 
น าท่านชม สะพาน สีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสดุตัง้โดดเด่นเป็นเอกลกัษณอ์ย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์  จุดที่สรา้ง
ความตื่นเตน้ใหน้กัทอ่งเที่ยวมองดอูยา่งอลงัการท่ีซึง่เต็มไปดว้ยเสนห่แ์หง่ต านานและจินตนาการ ของการผจญภยทัี่สวนสนุก 

The Fantasy Park (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น มาดามทุสโซและหนัง 4D ที่ไม่รวมให้ในรายการ)ที่เป็นสว่น
หนึง่ของ บานา่ฮิลลท์า่นจะไดพ้บกบัเครือ่งเลน่ในหลาย รูปแบบเช่นทา้ทายความมนัสข์องหนงั 4D, ระทึกขวญักบับา้นผีสิงและ
อื่นๆถา้ไดโนเสาร ์เกมสส์นกุๆเครือ่งเลน่เบาๆรถไฟเหาะแมงมนุ เวียนหวัตลอดไปจนถึงระทกึขวญัสั่น ประสาทอีกมากมายหรอืช้
อปป้ิงซือ้ของที่ ระลกึภายในสวนสนกุอยา่งจใุจและอีก มากมายที่รอทา่นพิสจูนค์วามมนัสก์นัอยา่งเตม็ที่ใหท้า่นไดส้นกุสนานตอ่
กบัเครือ่งเลน่นานาชนิดอยา่งจใุจ 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบาน่าฮิลล ์
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อัตราค่าบริการ : สุดโรแมนตกิ 2...ดนิแดนสวรรคท์ีใ่ครกห็ลงรัก 
 บานาฮลิล ์ดานัง ฮอยอัน เว้  4 วัน 3 คนื 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วนัท่ี 20-23 ก.ย. 62                                                                 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 01-04 ต.ค. 62                                                                 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 06-09 ต.ค. 62                                                                 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

ที่พกั น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า  
พักบนบานาฮิลล ์1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล ์ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK(เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 
บาท 

วันที4่ 
 บานาฮิลล ์-น่ังกระเช้าลง-ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวมอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-ตลาด
ฮาน-ดานัง(สนามบนิดานัง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) (PG998 : 18.55-20.45 ) 

เช้า 
 

กลางวนั 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
อิสระให้ท่านพักผ่อนกับกิจกรรมบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเต็มอิ่ม 
ถงึเวลาอันสมควร น าท่านเดินทางลงจากเขาบาน่าฮิลล ์

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสงูที่สุดใน
เวียดนาม ซึง่มีท าเลที่ตัง้ดี หนัหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้
ขอพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลนิอึ๋งมีความหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 
องคเ์ป็นหินออ่นแกะสลกัที่มีเอกลกัษณท์่าทางที่ถ่ายทอดอารมณท์กุอย่างของมนษุยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอย่างลกึซึง้  ต่อมา 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น า้ ดา้นหน้าตลาดมี
ประติมากรรมรมิแมน่ า้เป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของที่ระลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อเดินทางสู่
สนามบินสุวรรณภมิู 

18.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG998 
20.45 น. คณะเดินทางถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 

 



  7 สดุโรแมนติก2...ดินแดนสวรรคท์ีใ่ครก็หลงรกั บานาฮิลล ์ดานงั ฮอยอนั เว ้ 4 วนั 3 คืน BY PG    [GQ1DAD-PG005] 

 

วนัท่ี 10-13 ต.ค. 62                                                                 12,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 13-16 ต.ค. 62                                                                 12,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 14-17 ต.ค. 62                                                                 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 28-31 ต.ค. 62                                                                 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 29 ต.ค.-01 พ.ย. 62                                                                 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 03-06 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 04-07 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 05-08 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 06-09 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 17-20 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 18-21 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 19-22 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 24-27 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 26-29 พ.ย. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 15-18 ธ.ค. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 16-19 ธ.ค. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 17-20 ธ.ค. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 19-22 ธ.ค. 62                                                                         12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

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

 

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮลิล ์ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตยีง 2 ช้ัน / 2 เตยีง) คิดเพิม่ท่านละ 300 บาท 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง

พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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