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เมืองดานงั | บานาฮิลล์ | เมืองฮอยอนั | นัง่เรือกระด้งท่ีฮอยอนั | ตลาดฮาน ตลาดสด
ของเมืองดานงั  | สวนน า้พรุ้อนเทิน่ไต่  ผ่อนคลายไปกบัการแช่บอ่ออนเซน็ 

 

 
 

  

 

เดนิทาง ตุลาคม 2562  

ราคาเพยีง 14,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-ดานงั(สนามบินดานงั) (PG947 : 11.00-12.40 )-นัง่กระเช้าขึน้ บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานโกเด้น
บริดจ์(Golden Bridge)-พกับนบานาฮิลล์  

วนัท่ี 2. บานาฮิลล์-โซนสวนดอกไม้LEJARDIN D’AMOUR -นัง่กระเช้าลง- สวนนํ้าพรุ้อนเทิ่นไต(่Than Tai Hot Springs Park)-วดัเทพพระเจ้าแหง่
ความมัง่คัง่-พกัOnsen 

วนัท่ี 3. สวนน า้ Ebisu Than Tai-เมืองดานงั-วดัหลงิอึง๋-เมืองฮอยอนั-วดัฟกุเก๋ียน-สะพาน ญ่ีปุ่ น-ศาลกวนอ-ูหมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน-หมู่บ้านกัม๊
ทาน ลอ่งเรือกระด้ง-เมืองดานงั 

วนัท่ี 4. เมืองดานงั-ตลาดฮาน-ดานงั(สนามบินดานงั)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(PG948 : 13.40-15.20)    

(PG948 : 13.40-15.20 ) 

สุดสวีท สะกิดคนข้างกาย แช่ออนเซน็ ที่ดานัง              
บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน  
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ดานัง(สนามบนิดานัง)(PG947 : 11.00-12.40 )-น่ังกระเช้า
ขึน้ บานาฮลิล์-Fantasy Park-สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge)-พักบนบานาฮลิล์  

08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4  เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
(ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน า้ดื่มบริการ)               

11.00น. ออกเดินทาง สู่ เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

12.40 น. เดินทางถงึสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง)  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางเดินทางสู่ เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคญั 

ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและที่ราบสงูตอนกลาง น าท่านเดินทางสู่บานาฮิลล์(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อนัง่กระเช้าสู่
บานาฮิลล์ ดื่มด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่
หยดุจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สดุในโลก ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 
นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัที่
อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ตัง้อยูท่างตะวนัตกของดานงั ซึง่การทอ่งเที่ยวของเวียดนามได้
โฆษณาวา่บานาฮิลล์คือ ดาลดัแหง่เมืองดานงั ถกูค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมยัที่ฝร่ังเศสเป็นเจ้าอาณานิคมจึงได้มีการสร้าง
ถนนขึน้ไปบนภูเขา สร้างที่พกั สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พกัผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 
อณุหภมูิเฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นัน้  

 
จากนัน้น าท่านสู ่สวนสนุก FANTASY PARK  ( ราคาทัวร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นแต่ 

พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผึ้ง้ และ เคร่ืองเล่นที่เป็นระบบ ใช้เหรียญ ) ซึง่มีเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์ของ
หนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิง้ของที่ระลึกของสวนสนุก  
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จากนัน้อิสระให้ท่านเดนิชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟา้ในอุ้งมือยกัษ์ ซึง่เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่
พึง่เปิดให้นกัทอ่งเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไมน่านมานี ้มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนว
เขา จดุเดน่คือสะพานถกูทอดผา่นอุ้งมือหินขนาดยกัษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะท าให้รู้สกึราวกบัวา่ก าลงัเดินอยูบ่นเส้นด้ายสีทองที่
ทอดอยูใ่นหตัถ์ของเทพ อิสระให้ทา่นได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทศัน์ 

 
ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง   
ที่พกั น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  (ระดับ 4 ดาว)  

หรือเทียบเท่า พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 
บาท 

  

วันที่2 
บานาฮิลล์-โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-น่ังกระเช้าลง-สวนนํ้าพุร้อนเทิ่นไต่
(Than Tai Hot Springs Park)-วัดเทพพระเจ้าแห่งความม่ังค่ัง-พักOnsen 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลงัจากนัน้เดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตลฝ์ร่ังเศส ที่มี ดอกไม้หลากหลายพนัธุ์ ถกู

จดัเป็นล าดบัอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ท่ีมีมมุถ่ายรูป นา่รักๆ ให้ทา่นได้เลอืกถ่ายได้ตามใจชอบ 

 
กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์) /หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน าท าน

เดินทางลงจากบานาฮิลล์ 
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บ่าย น าเพื่อเดินทางต่อไปยัง สวนน า้พุ ร้อนเทิ่นไต่ (Than Tai Hot Springs Park) บ่อน า้พรุ้อนแห่งใหม่ลา่สดุของเมืองดานงั 
ด้วย บรรยากาศที่แสนเย็นสบาย รายล้อมไปด้วยต้นไม้สเีขียวสวยงามของภเูขาบานา จะท าให้ท่านรู้สกึผ่อน คลายเมื่อเดินทาง
มาถึง ทา่นจะได้สมัผสัการอาบน า้ในบอ่น า้พรุ้อนแท้ๆ ภายในสวนน า้แห่งใหม่นีซ้ึ่ง เรียกได้ว่าเป็นบ่อน า้พรุ้อนหรือออนเซ็นแห่ง
แรกในเวียดนามที่ได้รับมาตรฐานแบบญ่ีปุ่ น นอกจากบอ่ น า้พรุ้อนแล้วสถานท่ีแห่งนีย้งัมีสวนน า้ที่มีเคร่ืองเลน่หลากหลาย สระ
วา่ยน า้ รวมไปถึงโรงแรมที่พกั และสถานท่ีอีกมากมายให้ท่านได้เดิน เที่ยวชม แต่ก่อนที่จะน าทุกท่านผ่อนคลายไปกับบ่อ
น า้พุร้อน  
เราจะแวะสกัการะ วัดเทพเจ้าแห่งความมั่ งคั่ ง ตัง้อยู่ในเขตสงวนธรรมชาติหนยุฉวั (Nui Chua Nature Reserve) บริเวณ
เดียวกนักบับอ่น า้พรุ้อน เพื่อความเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต  
จากนัน้อิสระทกุท่านผ่อนคลายไปกบัการ แช่บ่อน า้พุร้อน ตามอัธยาศัย บ่อน า้เหลา่นีจ้ะช่วยผ่อน คลายกล้ามเนือ้จากการ
เดินทางเป็นเวลานอนและคลายความ เมือ้ยล้า ต่างๆ เหมาะกบัผู้ที่ท างานหนกั หรือนกัท่องเที่ยวที่อ่อนล้าจากการท่องเที่ยว 
หรือทา่นท่ีต้องการจะสมัผสักบับรรยากาศอนัผอ่นคลาย 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ebisu Onsen Resort ระดับ 4 ดาว (พักOnsenหรือเทียบเท่า) 

วันที่3 
สวนน า้ Ebisu Than Tai-เมืองดานัง วัดหลิงอึ๋ง-เมืองฮอยอัน-วัดฟุกเกี๋ยน-สะพานญ่ีปุ่ น 
ศาลกวนอู-หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน-หมู่บ้านก๊ัมทาน ล่องเรือกระด้ง-เมืองดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

หลงัจากรับประทานอาหารเช้า น าท่านสู่  สวนน า้ Ebisu Than Tai เพลิดเพลินไปกับเคร่ืองเล่นต่างๆ มากมายให้ท่านได้
เลอืกทา่มกลางวิวภเูขาสวยงาม สวนน า้แหง่นีไ้ด้ถกูออกแบบมาให้ทา่นสามารถ พกัผอ่นและสนกุสนานได้อย่างเต็มอิ่ม ท่านจะ
ได้รับประสบการณ๑อนัแสนพิเศษที่เรียกได้ว่าไม่มีที่ไหน อีกแล้วที่จะเลน่น า้ท่ามกลางความสวยงามของหบุเขาเช่นนี.้. อิสระ
ทา่นเลน่น า้ หรือเดินเที่ยวชมความ สวยงามของสวนแห่งนีต้ามอธัยาศยั 
ต่อมาน าท่านเดินทางไปยงัเมืองดานัง เพื่อเดินทางไปวัดหลินอึ๋ง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัด้วยหินอ่อนสงู
ใหญ่ยืนโดดเด่นสงูที่สดุในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลที่ตัง้ดี หนัหน้าออกสูท่ะเลและด้านหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊าย
บตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัที่มีเอกลกัษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนษุย์ซึ่งแฝงไว้
ด้วยคติธรรมอยา่งลกึซึง้ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (เมนูกุ้ง Lobster) 
บ่าย 

 
“จากนัน้เดินทางสู่ เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที )ซึง้ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ทโูบน ใกล้ชายฝ่ังทะเล และเป็น
ท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนย์กลางส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับ
ตะวนัตก ตอ่มาเมื่อฮอยอนัได้รับความเสยีหายจากการสู้รบและแมน่ า้ตืน้เขิน เมืองทา่จึงไปสร้างขึน้ท่ีเมืองดานงัแทน ท าให้ฮอย
อนัในปัจจบุนัสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนท่ีสวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตแูกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยเูนสโกและรัฐบาล
โปแลนด์ได้ริเร่ิมให้ ทนุท าโครงการบรูณะ เพื่อปกปอ้งเขตเมืองเก่าและอนสุรณ์ทางประวตัิศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล า้คา่  
น าท่านเดินทางสู่  สะพานญ่ีปุ่น ที่สร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสเีขียวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรง
กลางสะพานมีเจดีย์ทรงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ซึง่สร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟุกเก๋ียน บ้านประจ าตระกูลที่สร้างขึน้เมื่ อ
พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟกุเกีย้นที่มีแซเ่ดียวกนั น าทา่นเดินทางสู ่บ้านเลขท่ี 101 ถนน
เหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึง่ หลงับ้านไปจรดถนนอีกสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั 
สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบตูิก ด้านหลงัเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศยั มีลานเปิด
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โลง่เห็นท้องฟา้ และมีเฉลยีงเช่ือมตอ่สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนัน้อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลกึก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สกึ
วา่เมืองนีม้ีเสนห์่มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่าง
ดี ผสมผสานกนัอยา่งนา่ตื่นตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกูล และร้านค้าต่างๆ   
ระหวา่งทางขากลบัสูเ่มอืงดานงั น าทา่น เดินทางไปชมภเูขาหินออ่น (Marble Mountains) หนึง่ในแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีเอกลกัษณ์
ของเวียดนาม ซึง่เต็มไปด้วยถ า้และอโุมงค์ตา่ง ๆ ที่พระสงฆ์เคยใช้เป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่นีน้บัเป็นหนึง่ในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายใน ทา่นจะได้พบกบังานเกะ
สลกัที่ล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ทา่นได้เลอืกชมงานหตั 
ศิลป์ภายในตามอธัยาศยั 
“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ที่

หมู่บ้านกั๊มทาน ซึง่หมูบ้่านเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพร้าวริมแมน่ า้ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นท่ีพกัอาศยัของเหลา่
ทหาร อาชีพหลกัของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการลอ่งเรือท่านจะได้ชมวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลง
พืน้เมือง ผู้ชายกบัผู้หญิงจะหยอกล้อกนัไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   /ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง 
ที่พกั น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม  GALAVINA Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ดานัง 

วันที่4 
 เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ดานัง(สนามบินดานัง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(PG948 : 
13.40-15.20 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

  น าท่านเดินทางสู่  ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยูริ่มแมน่ า้ฮาน ไมไ่กลจากสะพานข้ามแม่น า้ ด้านหน้าตลาดมี
ประติมากรรมริมแมน่ า้เป็นรูปปัน้หญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของที่ระลกึให้เลอืกซือ้ 

 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่  Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อเดินทางสู่
สนามบินสุวรรณภมิู 

13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 
15.20 น. คณะเดินทางถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -
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อัตราค่าบริการ : สุดสวีท สะกดิคนข้างกาย แช่ออนเซน็ ที่ดานัง              
บานาฮลิล์ ฮอยอัน   4 วัน 3 คนื BY PG 

ก าหนดการเดินทาง 
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 04-07 ต.ค. 62                                                                 14,999.- 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,500.- 

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

วนัท่ี 25-28 ต.ค. 62                                                                 14,999.- 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 28-31 ต.ค. 62                                                                 14,999.- 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,500.- 

**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮลิล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 

 (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
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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
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  8 สดุสวีท สะกิดคนข้างกาย แช่ออนเซ็น ที่ดานงั บานาฮิลล์ ฮอยอนั 4 วนั 3 คืน BY  PG                     [GQ1DAD-PG003] 

 

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 ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 

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