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เส้นทางการเดินทาง 

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

JARDIN D’AMOUR-สะพานมือโกเดน้บริดจ ์(Golden Bridge)-บานาฮิลล ์
วนัที่ 3. บานาฮิลล-์วดัหลินห์อ๋ึง-เมืองฮอยอนั-ล่องเรือกระดง้-ผา่นชมหมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน-สะพานมงักร-เมืองดานงั 
วนัที่ 4. เมืองดานงั-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั-กรุงเทพฯ(PG948:13.40-15.20) 
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองเว้-วดัเทยีนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น า้หอม-เมืองเว้    
 (PG947 : 11.00-12.40)                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

 

08.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 

พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  เคาน์เตอร์ Fโดยมีเจา้หนา้ที่คอยให้
การตอ้นรับ (ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และ
น ้าด่ืมบริการ) 

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

12.40น. 
 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบร้อย
แลว้นาํท่านรับสมัภาระ หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองดานงั (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวยีดนามเหมือนกบั
เวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวยีดนามในสมยัที่ปกครองดว้ยกษตัริย ์(เวยีดนามและชาติตะวนัตกจะใช้
คาํวา่ Emperor หรือจกัรพรรดิ) กษตัริยใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค ์ตั้งแต่องคท์ี่ 1 ถึงองคท์ี่ 13 จะประทบัอยูท่ี่
พระราชวงัแห่งน้ี เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจึ้งมีช่ือวา่เป็นเมืองของ กษตัริย ์และเป็นที่มาของตน้แบบทาง
วฒันธรรมของเวยีดนาม เช่น อาหารเ วยีดนาม และ ชุดประจาํชาติ อ่าวหญ่ าย หรือชุดประจาํชาติของสตรี
เวยีดนาม น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วดัช่ือดงัของเมืองดานงั ศูนยก์ลางทางพทุธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ย
เจดียท์รงเก๋ง 8 เหล่ียมแบบจีน สู งลดหลัน่กนัลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆ ของ
พระพทุธเจา้ นอกจากนั้นยงัมีศิลาจารึก ระฆงัสาํริดขนาดใหญ่มีนํ้ าหนกัถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปป้ันเทพเจา้ 6 
องค ์คอยปัดเป่าความชัว่ร้ายออกไปจากวดั วดัแห่งน้ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และการเมืองเวี ยดนามดว้ย
เช่นกนั เม่ือปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวดัไดข้บัรถออสตินสีฟ้าไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ใน
ปัจจุบนั เพือ่ประทว้งการบงัคบัใหป้ระชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต ์และใชค้วามรุนแรงขดัขวางการฉลองวนัวิ
สาขบูชาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวดัแห่งน้ีท่า นจะไดเ้ห็นรถออสตินสีฟ้าคนัดงักล่าวจดัแสดงอยู่
ภายในวดั  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา  ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ช่ือดงัของเมืองเว ้รวบรวมสินคา้
เวยีดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เส้ือผา้ กระเป๋าเดินทาง ของใช ้ของสด ผกั ผลไม ้ของทะเล และของที่ระลึก
ต่างๆ อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมและเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
นาํท่าน ล่องเรือมังกรหรือเรือสาํราญมงักรเสมือนเรือพระที่นัง่ในอดีต ไปตามแม่นํ้ าเฮืยงยางหรือแม่นํ้ าหอม ให้



  3    

 

ท่านไปชมววิทิวทศัน์ของสองฝ่ังแม่นํ้ าที่เตม็ไปดว้ยบา้นเรือนแบบเวยีดนามสมยัก่อนที่ยงัคงเอกลกัษณ์รูป
แบบเดิมไว ้ตลอดจนวถีิชีวติของชาวพื้นเมืองสองฝ่ังแม่นํ้ าที่ขดุทรายขายเป็นอาชีพหลกั 

ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

ที่พัก 
 
 

น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Asia Hotel, Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่า 
(ระดับ 4ดาว) พักที่เมืองเว้ 1 คืน 
 

วนัที2่ เมืองเว้-พระราชวงัไดโน้ย-ดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุก The Fantasy Park-  
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-สะพานโกเด้นบริดจ์-บานาฮิลล์ 

 
 
 
 
 

 
เช้า 

 
 
 
 
 
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi)สร้างตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส เป็น
ผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซ่ึงจาํลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มที่ยิง่ใหญ่ของ
กรุงปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสร้างพระตาํหนกัต่างๆ รวมถึงกาํแพงโดยรอบของพระราชวงัทั้งหมดไดน้าํอิฐ
มาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คาํวา่พระราชวงัตอ้งหา้ม กล่าววา่ภายในพระตาํหนกัชั้นในสุด 
จะเป็นเขตพระราชฐานสาํหรับราชวงศเ์ท่านั้น หา้มบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษตัริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรือหาก
เขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสิทธ์ิออกมาภายนอกได ้คนทัว่ไปจึงเรียกพระราชวงัแห่งน้ีวา่พระราชวงัตอ้งหา้ม เหมือนกบัที่
คนจีนเรียกพระราชกูก้งวา่พระราชวงัตอ้งหา้มเช่นเดียวกนั พระราชวงัไดโนย้ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
ลอ้มรอบดว้ย  คูนํ้ าขนาดใหญ่ทั้งส่ีดา้น (คลา้ยกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นที่ประทบัของ
กษตัริยใ์นราชวงศเ์หงีย นมาทุกพระองค ์ตั้งแต่จกัรพรรดิยาลอง องคท์ี่ 1 จนถึง องคท์ี่ 13 จกัรกรพรรดิเบ่าได๋ 
กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย ซ่ึงทรงสละอาํนาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เม่ือปี พ .ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกบั
สมยัรัชกาลที่ 8 ของราชวงศจ์กัรี 
ออกเดินทางสู่ เมืองดานังตั้งอยูใ่นโซนภ าคกลางของประเทศเวยีดนาม ตั้งอยูห่่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้
764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศตะวนัตก
และทิศใตติ้ดกบัจงัหวดักวา่งนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้เมืองดานงัเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และ
มีภูเขาหินอ่อนสลบัซบัซอ้น และยงัเป็นเมืองท่าที่สาํคญัเพราะในแถบน้ีมีหมู่บา้นชาวประมงจาํนวนมากจึงทาํให้
เกิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ที่สาํคญัอีกแห่งหน่ึงของเวยีดนาม 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Seafood 
 น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ช่ือแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเ์ป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังที่ 1 โดยไดเ้กิด
แนวคิดการสร้างบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอ าณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจากจบสงคราม
ฝร่ังเศสไดพ้า่ยแพแ้ละเดินทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลบัประเทศ ทาํใหบ้านาฮิลลถู์กทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน 
ปัจจุบนัรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งน้ีอีกคร้ังในปี 2009 พร้อมกบัไดมี้การ
สร้าง กระเชา้ลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดบันํ้ าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสาํหรับขึ้นไปยงัยอดเขา 
นาํทุกท่านไดส้มัผสักบัประสบการณ์ที่เตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งตาํนานและจินตนาการของการผจญภยัที่ สวนสนุก 
The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึ้ง้ และ
เคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เคร่ืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล ์มีหลากหลายรูปแบบมีใหท้่านเลือก อาทิ 
เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุ้กท่านระทึกขวญัไปกบัเคร่ืองเล่น รถราง 
บา้นผสิีง และอีกมากมาย นอกจ ากน้ียงัมีร้านชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย
หลงัจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ที่มีดอกไม้
หลากหลายพนัธุถู์กจดัเป็นสดัส่วนอยา่งสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ   อิสระ
เดินเที่ยวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)สะพานลอย
ฟ้าในอุง้มือยกัษ ์ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชมไดไ้ม่นานมาน้ี มีความสูงจาก
ระดบันํ้ าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผา่นอุง้มือหินขนาด
ยกัษส์องมือ ผูอ้อกแบบจะทาํใหรู้้สึกราวกบัวา่กาํลงัเดินอยูบ่นเสน้ดา้ยสีทองที่ทอดอยูใ่นหตัถข์องเทพ อิสระให้
ท่านไดถ่้ายภาพและชมววิทิศทศัน์ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์   
ที่พัก 

 

โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน 
โรงแรม บานาฮิลล์ ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน หากท่านต้องการพักห้องละ 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง Family Bunk 
และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 300 บาท 
 

วนัที3่ บานาฮิลล์-วดัหลนิห์อึง๋-เมืองฮอยอนั-ล่องเรือกระด้ง-ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน-สะพาน
มงักร-เมืองดานัง 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าท่านสู่ วัดหลินห์อึ๋ง เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานงั ภายในวหิารแห่งน้ีเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิมและ
เทพเจา้องคต่์างๆ ตามความเช่ือของชาวพื้นเมืองแถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนของเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ มี
ความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยูบ่นฐานดอกบวักวา้งถึง 35 เมตร มีความเช่ือที่ วา่คอยปกปักรักษาและคุม้ครอง
ชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วดัแห่งน้ียงัเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่มีคนใหค้วามเคารพและเขา้มา
สกัการะเป็นจาํนวนมาก จากนั้นาํท่านเดินทางไปสนุกสนานกบั  “สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไป
กับกิจกรรม !! น่ังเรือกระด้ง  Cam Thanh Water Coconut Village ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน  ซ่ึงหมู่บา้นเล็กๆในเมือง
ฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่นํ้ า ในอดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคน
ที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้ องเพลงพื้นเมือง 
ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํที่พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน   

กลางวัน 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 ช.ม.) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ห่างจากดานงั ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่สาํคญัอีกแห่งหน่ึง
ในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผล
วา่เป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองไดรั้บการ
อนุรักษใ์หอ้ยูใ่นสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี น าท่านผ่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ที่น้ีนบัเป็นหน่ึงในงานหตั
กกรมศิลปะของประเทศเวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังานเกะสลกัที่ลว้นปริษฐด์ว้ยมือจากช่างหลากหลาย
แขนง และอิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์ภายในตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองดานัง  (โดยใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที) 
จากน้ันน าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงที่เที่ยวแห่งใหม่  สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร 
ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่นํ้ าฮนั เปิด
ใหบ้ริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซ่ึงสะพาน
มงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั ซ่ึงมีรูปป้ันที่มีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่นํ้ า คลา้ยๆ
สิงคโปร์ (วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพน่นํ้ า และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที) 

ค า่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู Thai Food Lobster 
ที่พัก 

 
คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Merry Hotel, Mercury Hotel, Palazzo Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า (ดานัง) 
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อตัราค่าบริการ : รักนะ...ที่บานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอนั 
4วนั 3คืน PG 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2ท่าน 

ท่านละ 

 พัก 3 ท่าน 
 (บนบานาฮิลล์)

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที่ 01-04 มีนาคม  2563 13,999.- 14,299.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3500.- 

วันที่ 08-11 มีนาคม  2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

วันที่ 15-18 มีนาคม  2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

วันที่ 22-25 มีนาคม  2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

วันที่ 27-30 มีนาคม  2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

วันที่ 29 มีนาคม-01 เมษายน  

2563 12,999.- 13,299.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3500.- 

วนัที4่ เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุงเทพมหานคร          (PG948: 13.40-15.20 )    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

น าท่านเดินเที่ยวช้อปป้ิงใน ตลาดฮาน  แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวยีดนามและชาวไทย 
สินคา้ที่โดเด่นคือ งานหตัถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออนัวจิิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั 
ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจาํชาติเวยีดนาม ) และนอกจากนั้นยงัมีสินคา้อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ เช่น เส้ื อ
เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เส้ือผา้ กาแฟ สินคา้ที่ระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสินคา้พื้นเมือง ท่านจะได้
สมัผสักบัวถีิชีวติของชาวเวยีดนามในปัจจุบนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากและถ่ายภาพตาม
อธัยาศยัได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง ) เพ่ือ
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม 
13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 
15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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วันที่ 03-06 เมษายน  2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 05-08 เมษายน  2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 10-13 เมษายน  2563 16,999.- 17,299.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3500.- 

วันที่ 17-20 เมษายน  2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 19-22 เมษายน  2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 24-27 เมษายน  2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 01-04 พฤษภาคม 2563 16,999.- 17,299.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3500.- 

วันที่ 03-06 พฤษภาคม 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 08-11 พฤษภาคม 2563 16,999.- 17,299.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3500.- 

วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2563 16,999.- 17,299.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 3500.- 

วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 07-10 มิถุนายน 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 14-17 มิถุนายน 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 21-24 มิถุนายน 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 

วันที่ 26-29 มิถุนายน 2563 15,999.- 16,299.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 3500.- 
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หมายเหตุ: กรณพีัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
FAMILY BUNK (เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง) คดิเพิ่มท่านละ 300บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มรีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั]  ท่านละ 4,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบิน  
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท/ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเห
ตสุดวสิยัต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั*** 
 
***หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนทาํการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
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หมายเหตุ 
สาํหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาํพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่ 6 
เดือน หรือ 180 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 6 หนา้ 
 
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจาํ 10,000 บาทพร้อมกบั

เตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทาํการจองแลว้ 
2. การชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 25 วนัท่านควรจดัเตรียม

ค่าทวัร์ใหเ้ รียบร้อยก่อนกาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที่พกัและตัว๋
เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กรณยีกเลิกการเดินทาง 
1. กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทุกกรณี 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการชาํระเงินเพือ่
อพัเกรดตอ้งกระทาํที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบิน

ไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม ] ค่าประกนัวนิาศ
ภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้** 
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- เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร -  เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า

โทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 


