
 

 

 



วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานดานงั – เมืองดานัง –  นั่งกระเชาไฟฟา – บานา ฮิลส – สวนสนุกแฟน

ตาซีพารค  (-/L/D) 

08.00 พรอมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอรเวย เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 

และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดบริเวณชั้น 3 ของสายการบิน

สุวรรณภูมิ กอนเวลา BOADING TIME 

11.00 เหินฟาสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที ่PG947  

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.45 เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเปาสัมภาระ หลังจากผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง เมือง

ดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญซึ่งตั้งอยูระหวางชายฝงทะเล

และที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม  

เที่ยง บริการบนรถขนมปงฝรั่งเศสบนรถ สไตลเวียดนาม BANHMI (1) 

 

 
 



นําทานนั่งกระเชาสู บานาฮิลล ดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปน

กระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 

มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และได

ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอน

ใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูก

คนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน เนื่องจากที่นี ่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี ่ยทั้งป 

ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทานั้น  

บริเวณลานกวางเมื่อทานเดินทางขนมาถึง บานาฮิลส แหงนี้ทานจะไดพบกับลูกโลกขนาดใหญที่ตกแตงดวย

ดอกไมตางๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลตางๆ  

 

 
 

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกแฟนตาซีพารค ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 

4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปงของที่ระลึกของสวนสนุก 

 

รวมคาเขา คากระเชาไฟฟา และคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยาง 

ยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขี้ผึ้ง ราคาคาเขา 100,000.- ดอง 

 



 
 

 เครื่องเลนที่กําลังเปนที่ยอดฮิตสําหรับทานที่ชื่นชอบการเลน เกมส 4D และ 5D โดยแตละหองของเครื่องเลนจะมี

เนื้อเรื่องที่แตกตางกันใหทานไดสนุกสานกับการเลน อาทิ เกมสลาคาบอย ภายในหองเกมสจะมีที่นั่งคลายอานมา

พรอมกับปนใหกับทาน ประนึงวาทานกําลังขี่มาอยู และไลลาศัตรู สัมผัสการเลนเกมแนวใหม ที่ใหความสมจริง

แบบครบรส ที่นี่ถือเปนอีกทางเลือกที่จะทําใหประสบการณการเลนเกมแบบเดิมๆของทานเปลี่ยนไป 

 

 



 เสียว ตับ ไต ไส พุงกระเพื่อม ทองไสปนปวน ไปกับเครื่องเลน ยักษตกตึก เครื่องเลนที่สูงที่สุดในเครื่องเลนทั้งหมด 

เครื่องจะคอยๆพาคุณขึ้นไปจุดสูงสุดดานบน ระหวางทางก็ปลอยใหชมวิวเพลินๆบนนั้น เมื่อทานนับ 1 2 3 (ในใจ) 

ทันใดนั้นกจ็ะปลอยทานดิ่งพสุธาสูพื้นดวยความแรงจากความสูงในสภาพไรการควบคุมที่ทําใหคุณแทบลืมหายใจ 

 

 
  

สนุกสุดมันสกับเครื่องเลนสุดคลาสสิก รถบั๊ม ขับรถ..บั๊มกันใหสะใจ สนุกเราใจไปกับการบั๊มรถใสกัน ผูที่หลงใหล

เสียงเพลงจังหวะมันสๆ และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยูดวยกันพลาดไมไดกับเครื่อง

เลนนี้ 

 



 
  

เปลี่ยนมาเลนอะไรเบาๆกันบางกับ BACK TO JURASSIC เปนหองแบบวิทยาศาตรใหทานไดเห็นวิวัฒนาการของ

ไดโนเสาร เหมาะสํารับเด็กๆ หรือผูที่ชื่นชอบไดโดนเสารใหทานไดเห็นการพัฒนาของไดโนเสารอยางใกลชิดใบแบบที่

ทานไมเคยพบเห็นที่ไหนมากอนอยางแนนอน จากนั้นก็พักใหหายเหนื่อยที่โซนเครื่องดื่มและอาหาร กับมุมสุดชิคแสน

นารักๆกันสักหนอย 

 

 
  

 



กระเชาไฟฟาบานาฮิลส เนื่องจากในสวนของบานาฮิลสมีหลากหลายโซน ดังนั้นนอกจากกระเชาไฟฟาที่นําทานมายัง

ดานบนแลวยังมีกระเชาอีก 2 สาย หากทานใดที่ชื่นชอบและอยากจะขึ้นกระเชาซ้ําอีก ก็สามารรถนั่งไดเทาที่ทาน

พอใจ ทานสามารถเยี่ยมชมบานาฮิลสแหงนี้ไดโดยรอบ ทานจะไดสัมผัสกับลมหนาวระหวางที่กระเชาเลื่อนไป และได

สัมผัสกับการตกแตงในรูปแบบไสลฝรั่งเศส 

 

 
 

 



ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลส...พิเศษ !! เมนูบุฟเฟตนานาชาติ (2) 

พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว 

 

 
 

วันที่สอง บานา ฮิลส – สะพานมือ – โรงเก็บไวน – สวนดอกไมแหงความรัก – เมืองดานัง – เมืองเว – พระราชวังเว – ลองเรือ

มังกรชมแมน้ําหอม (B/L/D) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสี

ทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความ

นิยมเปนอยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม 

 



 
 

นําทานชม โรงเก็บไวน เปนหองเก็บไวนที่มีลักษณะคลายถ้ําที่ถูกสรางขึ้นมา ตั้งอยูบนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงนี้

จะถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเปนรูปแบบตางๆ 

หลากหลายสไตล  

 

 



สําหรับทานที่ชื่นชอบการดื่มไวนก็สามารถซื้อไดจากที่แหง หรือจะเลือกซื้อไวเปนของฝากก็ได 

 

 
 

หลังจากนั้นนําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เปนสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มี

ดอกไมหลากหลายพนัธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยูมุมไหนของ

สวนก็สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโร

แมนติก 

 

 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางลงสูเมืองดานังดวยกระเชาไฟฟาสายเดิม นําทานออกเดินทางสู เมืองเว ตั้งอยูใจกลางของ

ประเทศเวียดนาม อยูหางจากชายฝงทะเล 12 กิโลเมตร เปนเมืองของกษัตริยในราชวงศเหวียน ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 

ป ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถึงปพ.ศ.2488 ญี่ปุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมาเมืองเวได

กลายเปนสวนหนึ่งของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเปน 2 สวน และไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินห

เยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหที่ไรกาลเวลาของสถาปตยกรรมที่ล้ําคามีแบบ

ฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝงแมน้ําหอมดวย ระหวางทางนําทานชมสิ้นคา otop จากวัสดุเยื้อไผ 

และรานไขมุก 

 

 
 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนที่รับรองเชื้อพระวงศระดับสูงและนักการทูต

ตางประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยน้ํามันครั่งสีแดงและ

ลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) 

 



 
 

หลังอาหารค่ํานําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจากบริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวยดอกไมปาที่

สงกลิ่นหอม เปนแมน้ําสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดชมการแสดงดนตรีพื้นบาน และ 

นักรองชาวเวียดนามที่จะ มาขับกลอมบทเพลงใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาท)ี จากนั้น 

พักที่  GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL / PARK VIEW HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

วันที่สาม เมืองเว – วัดเทียนมู – ฮอยอัน – หมูบานแกะสลักหินออน – สะพานญี่ปุน – ศาลเจาโบราณ – บานเลขที่ 101 – 

หมูบานกั๊มทาน – ลองเรือกระดง – วัดหลินอึ๋ง – เมอืงดานัง   (B/L/D) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

นําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แตละชั้นหมายถึงชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา มีรูปปนเทพเจา 6 

องคคอยปกปองเจดียแหงนี้ ภายในเจดียมีพระสังกัจจายนปดทองพระพักตรอิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตูกระจก 

 



 
 

เดินทางสูเมือง ฮอยอัน ตั้งอยูบนฝงแมน้ําทูโบน ใกลชายฝงทะเล และเปนทาเรือเกาที่เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟ

ฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับ

ความเสียหายจากการสูรบและแมน้ําตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ 

มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดได

ริเริ่มให ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกปองเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของ 

ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเปนหมูบานแหงหนึ่งอยูในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่ว

โลกในเรื่องงานฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถซื้องานแกะสลักเหลานี้เพื่อเอากลับไปเปนของฝาก 

หรือซื้อกลับไปเปนของประดับในบาน อีกทั้งยังมีสินคาแบนดเนมอีกมากมาย 

จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญี่ปุน ที่สรางโดยชาวญี่ปุน เปนรูปทรงโคง มี

หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรง 

 



 
 

นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เปนศาลเจาที่เกาแกของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุน กับ

ชาวจีน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มี

แซเดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง หลังบานไปจรดถนนอีก

สายหนึ่ง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทํา

เปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พัก

อาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่

ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองนี้มีเสนหมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึง

ไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุน ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวา

อาราม เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ 

 

ไมควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม ในการมาฮอยอัน

นั้น หรือเมืองตางๆของเวียดนามทานจะไดพบกับพิซซา

เวียดนาม ซึ่งดูแลวอาจจะไมไดคลายกับพิชซาเทาไหร



เมื่อดูจากหนาตาของมัน แตหากพบเห็นรถขายพิซซา หรือรานที่ตั้งอยูขางทางดวยรูปลักษณและรสชาติของมันแลว 

ตองบอกเลยวาทานไมควรพลาดจริง โดยตัวแปงของพิซซาจะเปนแผนแปงหนาๆที่นํามาปงกับเตาถาน โรยหนาดวย

เครื่องตางๆใสไข ไสกรอก ผักโรย หรือทานที่ชอบชีสก็สามารถใสลงไปเพิ่มได 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวง

สงครามหมูบานแหงนี้เคยเปนที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมูบานแหงนี้คือประมง ระหวางการลองเรือ

ทานจะไดชมวัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงนี้  

 

 
 



นําทานเดินทางสู เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและ ความสําคัญซึ่ง

ตั้งอยูระหวางชายฝงทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม 

 

 
 

ไดเวลาสมควรนําทานนั่งกระเชาลงดานลางกลับสูเมืองดานัง นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิม

หลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลัง

ชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวา

สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มี

เอกลักษณทาทางท่ีถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร...พิเศษ เมนูซีฟูด และเมนูกุงมังกร (8) 

พักที ่ ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเทา* 

 

 



วันที่สี ่ เมืองดานัง – สะพานแหงความรัก – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – 

กรุงเทพฯ (B/-/-)  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหงนี้ใหทานไดเห็น

วิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  

นําทานชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวย

งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝงของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน Landmark แหงใหมของ

เมืองดานัง ซึ่งมีรูปปนที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร  (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกร

จะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 

 

 
 



เดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมี

ประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปนหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึก

ใหเลือกซ้ือ  

 

 

 

ณ ตลาดฮานแหงนี้มีของฝากใหทานเลือกซื้อมากมายไมวาจะเปน

ขนม เสื้อผาชุดชุดอาวหญาย เม็ดบัวอบแหงกาแฟขี้ชะมด และที่เปนของ

ฝากที่ขึ้นชื่อสําหรับการมาเวียดนามคงหนีไมพนกาแฟ ซึ่งเปนของฝากที่หากมาเวียดนามแลวไมซื้อคงจะไมไดนั้นคือ

กาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee 

 

 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู สนามบินดานัง 

13.35  เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที ่PG 948  

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.25   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความประทับใจ 

 

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

 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราคาบริการ 

 

 

กําหนดการเดินทาง 

 

ราคาผูใหญ/เด็ก  

พักหองละ 2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาทัวร 

ไมรวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

20 – 23 กรกฎาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,999 3,900 9,999 

07 – 10 กันยายน 2562 11,999 3,900 7,999 

14 – 17 กันยายน 2562 12,999 3,900 7,999 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 3,900 7,999 

05 – 08 ตุลาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

10 – 13 ตุลาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

12 – 15 ตุลาคม 2562 15,999 3,900 10,999 

13 – 16 ตุลาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

26 – 29 ตุลาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 12,999 3,900 7,999 

02 – 05 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,900 8,999 

06 – 09 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,900 8,999 

13 – 16 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,900 7,999 

20 – 23 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,900 7,999 

23 – 26 พฤศจิกายน 2562 13,999 3,900 8,999 

27 – 30 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,900 7,999 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 13,999 3,900 8,999 

07 – 10 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

08 – 11 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

12 – 15 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

13 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 



14 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

20 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

21 – 24 ธันวาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

22 – 25 ธันวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

และหัวหนาทัวรทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน 

 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทหองพักบนบานาฮิลส ในกรณีหองพักเต็ม** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ

ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจอง

ทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง 

 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนือ่งจาก

ทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่

เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

หมายเหตุ : เมื่อมื่การอออกตั๋วเครื่องบินแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 



 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก

รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,200 บาท/ทริป/ตอทาน  

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอ

เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร 

เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของ

ทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจอง

กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง

แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี

ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว 

เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย

การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   



4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร 

เวลา 08.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทํา

การของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการ

เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง

และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ

ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด

ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษี

เชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก

ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  



2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่

โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติด

ตัวถือข้ึนเครื่องบินไดในจํานวนและปรมิาณท่ีจํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณ ี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 

 

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


