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เดนิทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562  

เร่ิมต้น11,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมูิ)-ดานงั(สนามบนิดานงั)-นัง่กระเช้าขึน้ บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทองท่ีเปิดใหม่ - 
พกับนบานาฮิลล์ (PG947 : 11.00-12.40 ) 

วนัท่ี 2. บานาฮิลล์-นัง่กระเช้าลง-เมืองดานงั-สะพานมงักร (Dragon Brigde)-เมืองเว้-พระราชวงัเว้-ล่องเรือชมแม่น า้หอม-เมือง
เว้ 

วันท่ี 3. เมืองเว้-วัดเทียนมู่-เมืองลังโก (Langco)-เมืองดานัง-ฮอยอัน -“สุดคุ้ มแถมฟรีพิเศษ”  นั่งเรือกระด้ง-สะพานญ่ีปุ่ น 
บ้านเลขท่ี 101 ฮอยอนั - ดานงั 

วนัท่ี 4. ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวมอิมวัดหลินอึ๋ง- ชมวิวภูเขาลิง-ตลาดฮาน-สนามบินดานงั-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(PG948 : 13.40-15.20 ) 

สุดโรแมนตกิ...ดนิแดนสวรรค์ที่ใครกห็ลงรัก 
 บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เว้  4 วัน 3 คืน  
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินดานัง-น่ังกระเช้าขึน้ บานาฮิลล์-Fantasy Park-
สะพานทองที่เปิดใหม่-พักบนบานาฮลิล์ (PG947 : 11.00-12.40 ) 

08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4  เคาน์เตอร์ F โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ (ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน า้ดื่มบริการ)               

11.00 น. ออกเดนิทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 
 น าท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาด

และความส าคัญ ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง น าท่านเดินทางสู่บานาฮิลล์(ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที) เพ่ือน่ังกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ด่ืมด ่าไปกับวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 
กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสดุในโลก ได้รับการบนัทึก
จากกินเนสบุ๊คเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อัน
เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานา
ฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของดานัง ซึ่งการท่องเท่ียวของเวียดนามได้
โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลดัแห่งเมืองดานงั ถกูค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสเม่ือสมยัท่ีฝร่ังเศสเป็นเจ้าอาณานิคม
จงึได้มีการสร้างถนนขึน้ไปบนภเูขา สร้างท่ีพกั สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือใช้เป็นท่ีพกัผ่อน เน่ืองจากท่ีน่ีมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูิเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นัน้ 
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จากนัน้น าท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ  (ค่ารถไฟ
ชมสวนดอกไม้ 150 บาท   พิพิธภัณฑ์ขีผึ้ง้) ซึ่งมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์ของ
หนงั 4D ระทกึขวญักบับ้านผีสิง เกมส์สนกุๆ เคร่ืองเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิง้ของท่ีระลึกของสวน
สนกุ  ชมสะพานทองท่ีเปิดใหม ่จนได้เวลาอนัสมควร 

 
ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิบนบานาฮลิล์ 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พักบนบานาฮลิล์ 1 คืน 

โรงแรม บานาฮลิล์ ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน หากท่านต้องการพักห้องละ 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง Family 
Bunk และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 300 บาท 

  

วันที่2 
บานาฮิลล์-น่ังกระเช้าลง-เมืองดานัง-สะพานมังกร (Dragon Brigde)-เมืองเว้-พระราชวังเว้- 
ล่องเรือชมแม่น า้หอม-เมืองเว้ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  ได้เวลาน าท่านน่ังกระเช้ากลับสู่ดานัง 

 จากนัน้น าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 
เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เช่ือมตอ่สองฟากฝ่ังของแม่น า้
ฮนั เปิดให้บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั 
ซึ่งสะพานมงักรแห่งนีเ้ป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั ซึ่งมีรูปปัน้ท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่น
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น า้ คล้ายๆสิงคโปร์ (วนัเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที) 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.) ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่างจาก

ชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝร่ังเศสก็
บกุเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่ นก็เข้ามายึดครองบงัคบัให้พระเจ้าเบาไดส๋ละราชสมบตัิ ตอ่มาเมือง
เว้ได้กลายเป็นสว่นหนึง่ของเวียดนามใต้ ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เส่ือมสลายลงภายใต้การ
ปกครองของโงดนิห์เยียม เมืองเว้ดงึดดูนกัท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม เสน่ห์ท่ีไร้กาลเวลา
ของสถาปัตยกรรมท่ีล า้คา่มีแบบฉบบัของตนเอง และยงัมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแม่น า้หอมด้วย โดยน า
ทา่นเดนิทาง ผา่นเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญ่ีปุ่ นและรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผู้ลงทนุด้านงบประมาณ
ระยะทาง 108 กม. ท่ีเลียบชายฝ่ังทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ท่ีขุดลอดใต้ภูเขาท่ียาว
ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพ่ือเช่ือมระหวา่งเมืองดานงักบัเมืองเว้ 
(Bamboo Shop , Cake Shop อิสระช้อปป้ิง ระหว่างการเดนิทาง)  
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ท่ีสร้างขึน้ในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นท่ีรับรองเชือ้พระวงศ์ระดบัสูงและ
นกัการทูตตา่งประเทศ สถานท่ีจดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนงัตกแต่ง
ด้วยน า้มนัคร่ังสีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนกัหลายหลงั อทุยาน วดั ศาลเจ้าของจกัรพรรดิราชวงศ์ เหวียน
และ น าท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น า้หอม แหลง่ก าเนิดมาจากบริเวณต้นน า้ท่ีอดุมไปด้วยดอกไม้ป่าท่ีส่งกลิ่น
หอม เป็นแม่น า้สายสัน้ๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวน า้ให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะได้ความ
เพลิดเพลินไปกบัดนตรีพืน้บ้านบนเรือ (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก คณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Mondial Hotel  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน เมืองเว้ 

วันที่3 
เมืองเว้-วัดเทยีนมู่-เมืองลังโก (Langco)-เมืองดานัง-ฮอยอัน -“สุดคุ้มแถมฟรีพเิศษ”  น่ังเรือ
กระด้ง-สะพานญ่ีปุ่ น บ้านเลขที่ 101 ฮอยอัน-ดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 

น าท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหล่ียม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้หมายถึงชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจ้า 
มีรูปปัน้เทพเจ้า 6 องค์คอยปกปอ้งเจดีย์แห่งนี ้ภายในเจดีย์มีพระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อ่ิมเอิบกบัพระ
พทุธอีกสามองค์อยูใ่นตู้กระจก 
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ต่อมาน าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองลังโกน าทา่นชมวิวทิวทศัน์และน าคณะสมัผสักบัธรรมชาตขิองเมืองแหง่นี ้ 
เมืองลงัโก (Langco) เป็นต าบลหนึง่ในอ าเภอฝหูลกจงัหวดัเถ่ือเทียนเว้ประเทศเวียดนามลงัโกหมายถึง“หมู่บ้าน
นก”เป็นเมืองผ่านและเมืองพกัในเส้นทางดานงั-เว้ (เมืองมรดกโลก) ตัง้อยู่ห่างจากตวัดานงัประมาณ 40 กม. 
ห่างจากเว้ประมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะได้เห็นรถลอดอุโมงค์หายเวินจากดานังมาก็จะมาแวะ
รับประทานอาหารกนัท่ีน่ีเพราะลงัโคเป็นเมืองริมทะเลท่ีขึน้ช่ือในเร่ืองอาหารทะเลอร่อยสดใหม่ทะเลสาบลงัโกมี
อาณาบริเวณกว้างใหญ่สวยงามผู้คนท่ีอาศยัอยู่บริเวณทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลีย้งหอยจบัปลาท า
การประมงพืน้บ้านเป็นต้น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood 
บ่าย 

 
“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut 
Village ท่ี หมู่บ้านก๊ัมทาน ซึง่หมูบ้่านเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน    
จากนัน้เดนิทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ทโูบน ใกล้ชายฝ่ังทะเล 
และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูย์กลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ตอ่มาเม่ือฮอยอนัได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น า้ตืน้เขิน เมืองท่าจึง
ไปสร้างขึน้ท่ีเมือง ดานงัแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจบุนัสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนท่ีสวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตู
แกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเร่ิมให้ ทุนท าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้อง
เขตเมืองเก่าและอนสุรณ์ทางประวตัศิาสตร์ของสถาปัตยกรรมท่ีล า้คา่  
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส ซึ่งสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟุกเก๋ียน 
บ้านประจ าตระกลูท่ีสร้างขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟุกเกีย้นท่ีมี
แซเ่ดียวกนั  
น าท่านเดนิทางสู่ บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลงับ้านไปจรดถนนอีกสาย
หนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท า
เป็นร้านบูติก ด้านหลงัเป็นท่ีเก็บสินค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเ ช่ือมต่อ
สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนัน้อิสระให้ทา่นเดนิชมเมือง ซือ้ของท่ีระลกึ ร้านค้าขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมือง
ก็จะรู้สึกว่าเมืองนีมี้เสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่ง
ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม 
ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกูล และร้านค้าต่างๆ   ระหว่างทางขากลบัสู่เมืองดานงั น าท่าน ผ่านชม ชมภูเขาหิน
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ออ่น (Marble Mountains) หนึง่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ของเวียดนาม ซึ่งเต็มไปด้วยถ า้และอโุมงค์ตา่ง 
ๆ ท่ีพระสงฆ์เคยใช้เป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  ที่ เมืองฮอยอัน 
น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองดานัง(โดยใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที) 

ที่พัก คณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ดานัง 

วันที่4 
 ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวมอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-ตลาดฮาน-ดานัง(สนามบินดานัง)-
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-15.20 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัด้วยหินอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเดน่
สูงท่ีสุดในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ชว่ยปกปักรักษา หลินอึง๋มีความหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บน
ชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์
ทกุอยา่งของมนษุย์ซึง่แฝงไว้ด้วยคตธิรรมอยา่งลึกซึง้ 
ตอ่มา น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้าม
แมน่ า้ ด้านหน้าตลาดมีประตมิากรรมริมแมน่ า้เป็นรูปปัน้หญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลกึให้เลือกซือ้ 

 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อ
เดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี PG948 
15.20 น. คณะเดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ : สุดโรแมนตกิ...ดนิแดนสวรรค์ที่ใครกห็ลงรัก 
 บานาฮลิล์ ดานัง ฮอยอัน เว้  4 วัน 3 คืน 

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮลิล์ ต้องพักเป็นห้อง FAMILY BUNK และต้องช าระเงนิเพิ่มท่านละ 300 บาท 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 10-13 ส.ค. 62 14,999.- 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 23-26 ส.ค. 62 14,999.- 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,500.- 

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

วนัท่ี 20-23 ก.ย. 62 14,999.- 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 04-07 ต.ค. 62                                                                 15,999.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 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 25-28 ต.ค. 62                                                                 15,999.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 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 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จ่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทาง



 

  9 สดุโรแมนติก...ดินแดนสวรรค์ทีใ่ครก็หลงรัก บานาฮิลล์ ดานงั ฮอยอนั เว้  4 วนั 3 คืน BY PG     [GQ1DAD-PG001] 

 

เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 


