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เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพียง 9,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ดานงั(สนามบนิดานงั) (PG997 : 16.15-18.05 )-สะพานมงักร-เมืองดานงั  
วนัท่ี 2. เมืองฮอยอนั-เมืองโบราณฮอยอนั-หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน -สะพาน ญ่ีปุ่ น-บ้านเลขท่ี 101- เมืองเว้ -สสุานกษัตริย์ไคดิงห์-

เจดีย์เทียนมู-่ตลาดดองบา-ลอ่งแมน่ า้หอม-เมืองเว้ 
วนัท่ี 3. เมืองเว้-พระราชวงัหลวง-เมืองลงัโก (Langco)-เมืองดานงั-บานาฮิลล์-นัง่กระเช้าขึน้-พกับนบานาฮิลล์ 

วนัท่ี 4. บานาฮิลล์-นัง่กระเช้าลง-ดานงั-นมสัการเจ้าแม่กวมอิมวดัหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณ
ภมู)ิ (PG998 : 18.55-20.45 ) 

สุดโรแมนตกิ 2...ดนิแดนสวรรค์ที่ใครกห็ลงรัก 
บานาฮลิล์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน 
 บานาฮลิล์ ดานัง ฮอยอัน เว้  4 วัน 3 คืน  
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ดานัง(สนามบินดานัง)(PG997 : 16.15-18.05 )-สะพานม
งักร-เมืองดานัง            

13.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4  เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ 
(ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน า้ดื่มบริการ)               

16.15 น. ออกเดนิทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ PG997 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

18.05 น. เดนิทางถึงสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมือง ดานัง)  
หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองหลงัผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 

 น าท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งท่ีเท่ียวดานงัแห่งใหม่สะพานมงักรไฟสญัลกัษณ์ความส าเร็จ แห่งใหม่ของ
เวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น า้ฮัน ประเทศเวียดนามสะพาน
มงักรถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นแหลง่ท่องเท่ียวดานัง เป็นสญัลกัษณ์ของการฟืน้คืนประเทศ และเป็นการฟืน้ฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยได้เปิดใช้งานตัง้แตปี่ 2013ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยี สมยัใหมท่ี่ได้รับแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนาม
เม่ือกวา่หนึ่งพนัปีมาแล้ว 

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

  

วันที่2 
เมืองฮอยอัน-เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านก๊ัมทาน-น่ังเรือกระด้งฮอยอัน-สะพานญ่ีปุ่ น- 
บ้านเลขที่ 101-ผ่านชมภูเขาหินอ่อน (Marble Mountains)-เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-
เจดีย์เทยีนมู่-ตลาดดองบา-ล่องแม่น า้หอม-เมืองเว้ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม   
 เดนิทางสู่“เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนัน้อดีตเคยเป็นเมือง ท่าการค้าท่ีส าคญัแห่งหนึ่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

และเป็นศนูย์กลางของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่ง ตะวนัตกกบัตะวนัออกองค์การยเูนสโกได้ประกาศให้ฮอยอัน เป็นเมือง
มรดกโลกทางวฒันธรรม เน่ืองจากเป็น สถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์ แม้วา่จะผา่นการบรูณะขึน้เร่ือยๆแตก่็ยังคงรูปแบบของ
เมืองฮอยอนัไว้ได้ 

 
จากนัน้ 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊ัมทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village 
หมูบ้่านเลก็ ๆ ในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแมน่ า้ อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการ ล่องเรือท่านจะ
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กลางวัน 

ได้ชมวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกบัผู้หญิงจะหยอกล้อกนัไป มาน าท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็น
จังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน(ไม่รวมค่าทปิคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ ต่อทริป)  
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
น าท่านเดนิทางสู่ สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรง
กลางสะพานมีเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส ซึ่งสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จั่วฟุกเก๋ียน บ้านประจ าตระกูลท่ีสร้างขึน้เม่ือ
พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟกุเกีย้นท่ีมีแซ่เดียวกนั 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่  101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบูติก ด้านหลงั
เป็นท่ีเก็บสนิค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ีพกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของ
หลงัคาทรงกระดองป ู
จากนัน้อิสระให้ท่านเดนิชมเมือง ซือ้ของที่ระลึก ร้านค้าขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึก
วา่เมืองนีมี้เสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่าง
ดี ผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกูล และร้านค้าต่างๆ 
ระหวา่งทางขากลบัสูเ่มืองดานงั  
น าท่านผ่านชมภูเขาหนิอ่อน (Marble Mountains) หนึ่งในแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ของเวียดนาม ซึ่งเต็มไปด้วยถ า้และ
อโุมงค์ตา่ง ๆ ท่ีพระสงฆ์เคยใช้เป็นสถานประกอบพธีิกรรมทางศาสนา 
ต่อมาน าท่านเดนิทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองท่ีมีความ เจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถาน อนังดงามและทรงคณุค่า วัฒนธรรมท่ี
มีแบบฉบบัของตนเอง เว้จึงได้รับการยืนยนัจาก องค์การ ยเูนสโกประกาศขึน้ทะเบียนให้ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 
2536 ให้เป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่ง ท่ีมีอยู่ในประเทศเวียดนาม ใช้เวลา เดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 
น าท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดงิห์สสุานแห่งนีเ้ป็นเพียง สสุานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออกเข้ากับ
สถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดนิขึน้สสุาน ได้รับการตกแตง่เป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า  น าท่านชม เจดีย์เทียนหมู่ทรงเก๋งจีนแปด
เหล่ียมสงูลดหลัน่กนั 7 ชัน้ซึ่งแตล่ะชัน้แทน ภพตา่ง ๆ ของพระพทุธเจ้า ตัง้เดน่อยู่ริมฝ่ังแมน่ า้หอม 
 จากนัน้ อิสระช้อปป้ิงที่  ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่ริม ฝ่ังแม่น า้หอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของท่ีระลึกเป็น
สว่นมาก ด้านในเป็นของใช้ ทัว่ไป 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
จากนัน้ น าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น า้หอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพืน้เมือง 

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

วันที่3 
เมืองเว้-พระราชวังหลวง-เมืองลังโก (Langco)-เมืองดานัง-บานาฮลิล์-น่ังกระเช้าขึน้-พักบน
บานาฮลิล์ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน พระราชวงัแห่งนีส้ร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลองเคย
เป็นท่ีประทบัของพระมหากษตริัยร์าชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวงัแห่งนีต้ัง้อยู่ใจกลางเมือง เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่
และงดงามแห่งนีไ้ด้ถกูสร้างขึน้ตามแบบแผนความเช่ือของจีน 
ต่อมาน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลังโกน าท่านชมวิวทิวทัศน์และน าคณะสมัผสักับธรรมชาติของเมืองแห่งนี ้เมืองลังโก 
(Langco) เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอฝหูลกจงัหวดัเถ่ือเทียนเว้ประเทศเวียดนามลงัโกหมายถึง“หมูบ้่านนก”เป็นเมืองผา่นและเมือง
พกัในเส้นทางดานงั-เว้ (เมืองมรดกโลก) ตัง้อยู่ห่างจากตวัดานงัประมาณ 40 กม. ห่างจากเว้ประมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุก
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ท่านจะได้เห็นรถลอดอโุมงค์หายเวินจากดานังมาก็จะมาแวะรับประทานอาหารกันท่ีน่ีเพราะลงัโคเป็นเมืองริมทะเลท่ีขึน้ช่ือใน
เร่ืองอาหารทะเลอร่อยสดใหม่ทะเลสาบลังโกมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่สวยงามผู้คนท่ีอาศยัอยู่บริเวณทะเลสาบส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเลีย้งหอยจบัปลาท าการประมงพืน้บ้านเป็นต้น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 
บ่าย 

 
ต่อมาน าท่านเดนิทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสดุในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเข้ามา 
ปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ไปบนภูเขาสร้างท่ีพกัโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใช้ เป็นสถานท่ี
พกัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างท่ีนั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิว ธรรมชาติทัง้น ้้าตก Toc 
Tien และลา ธาร Suoi no    
น่ังกระเช้าขึน้สู่บานาฮลิล์กระเช้าแห่งบานาฮลิล์นีไ้ด้รับการบนัทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้า ไฟฟ้าท่ียาว
ท่ีสดุประเภทNon Stopโดยไมห่ยดุแวะมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าท่ีสงูท่ีสดุท่ี 1,294 เมตรนักท่องเท่ียวจะได้
สมัผสัปยุเมฆหมอกและบางจดุมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสทุธ์ิอัน สดช่ืนจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยว่าท่ีน่ี
ไมใ่ช่ยโุรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉล่ียตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเท่านัน้จดุท่ีสงูท่ีสดุของบานาฮิลล์มีความสงู 1,467 เมตร
กบัสภาพผืนป่าท่ีอดุมสมบรูณ์ 

 
น าท่านชม สะพาน สีทอง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสดุตัง้โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์   จุดท่ีสร้าง
ความตื่นเต้นให้นกัท่องเท่ียวมองดอูย่างอลงัการท่ีซึ่งเตม็ไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการ ของการผจญภยัที่สวนสนุก 

The Fantasy Park (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น มาดามทุสโซและหนัง 4D ที่ไม่รวมให้ในรายการ)ท่ีเป็นสว่น
หนึ่งของ บาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกบัเคร่ืองเลน่ในหลาย รูปแบบเช่นท้าทายความมนัส์ของหนัง 4D, ระทึกขวญักับบ้านผีสิงและ
อ่ืนๆถ้าไดโนเสาร์ เกมส์สนกุๆเคร่ืองเลน่เบาๆรถไฟเหาะแมงมนุ เวียนหวัตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสัน่ ประสาทอีกมากมายหรือช้
อปปิง้ซือ้ของท่ี ระลกึภายในสวนสนกุอย่างจใุจและอีก มากมายท่ีรอท่านพสิจูน์ความมนัส์กนัอย่างเตม็ท่ีให้ท่านได้สนุกสนานต่อ
กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดอย่างจใุจ 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิณ ภัตตาคารบาน่าฮลิล์ 
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อัตราค่าบริการ : สุดโรแมนตกิ 2...ดินแดนสวรรค์ที่ใครก็หลงรัก 
 บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เว้  4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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.- 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่ พักโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า  
พักบนบานาฮลิล์ 1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK(เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 
บาท 

วันที่4 
 บานาฮิลล์ -น่ังกระเช้าลง-ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวมอิมวัดหลินอึ๋ ง-ชมวิวภูเขาลิง-ตลาด
ฮาน-ดานัง(สนามบนิดานัง)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (PG998 : 18.55-20.45 ) 

เช้า 
 

กลางวัน 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
อิสระให้ท่านพักผ่อนกับกิจกรรมบนบาน่าฮลิล์อย่างเตม็อิ่ม 
ถึงเวลาอันสมควร น าท่านเดนิทางลงจากเขาบาน่าฮลิล์ 

 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเด่นสงูท่ีสดุใน
เวียดนาม ซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ดี หนัหน้าออกสูท่ะเลและด้านหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้
ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลนิอึ๋งมีความหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหันต์ 18 
องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึง้  ต่อมา 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น า้ ด้านหน้าตลาดมี
ประตมิากรรมริมแมน่ า้เป็นรูปปัน้หญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลกึให้เลือกซือ้ 

 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพ่ือเดินทางสู่
สนามบนิสุวรรณภูมิ 

18.55 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ PG998 
20.45 น. คณะเดนิทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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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.- 

**เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ จงึไม่มีราคาเดก็ ** 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ]  ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

หมายเหต:ุ กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆท่ี
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผู้เดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดนิทางกบับดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได้ 
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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 สดุโรแมนตกิ2...ดนิแดนสวรรค์ท่ีใครก็หลงรัก บานาฮิลล์ ดานงั ฮอยอนั เว้  4 วนั 3 คืน BY PG    [GQ1DAD-PG005] 

 

7. กรณีท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คา่ใช้จ่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกับท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบนิไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพิม่เตมิกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ท่าน 
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