
 

 

รหัสทัวร ZET1903874 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว 4 วัน 3 คืน (PG) 
พักบานาฮิลส 1 คืน   สัมผัสบรรยากาศหมูบานฝรงเศส 
สนุกสนานกับเคร่ืองเลนสวนสนุกแฟนตาซี พารค 
ชมความสวยงาม และอลังการสะพานมือ   สวนดอกไมแหงความรัก 
ลองเรือกระดงสุดชิค หมูบานกั๊มทาม   สุดคุมพัก 4 ดาว 2 คืน เต็มอ่ิมอาหาร
บุฟเฟ�ตบานาฮิลส และเมนูพิเศษ กุงมงักร 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – เมืองเว 
– พระราชวังเว – นั่งรถซิโคล – ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม  

 
08.00 น. พรอมกันที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 4 แถว F เคาเตอรสายการบินบางกอกแอรเวย โดยมีเจาหนาที่คอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS 
ไดบริเวณช้ัน 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ กอนเวลา BOADING TIME 

 
10.55 น. นําทานเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเท่ียวบินที่ PG947  
12.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจากผาน

ขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโต
อยางรวดเร็วทั ้งขนาดและความสําคัญซึ ่งตั ้งอยู ระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลางของเวียดนาม  

 
* ใชเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาท ีสายการบินมีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบน

เคร่ือง* 
 
เที่ยง บริการอาหารวางบนรถ ขนมปงฝรั่งเศสสไตลเวียดนาม BANHMY  
 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนที่รับรองเชื้อพระ
วงศระดับสูงและนักการทูตตางประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิตร
สวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยนํ้ามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง         มี
ตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน และยังเปนที่ทําการ



 

 

ของระบบราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนาม คือราชวงศเหงียน มีกษัติย 13 องคที่ได
ขึ้นครองราชย นับตั้งแตป ค.ศ.1802-1945  
 

 
 
 นําทาน นั่งรถซิโคล ชมเมืองเว ซึ ่งรถซิโคลนี ้เปนอีกหนึ่งสัญญาลักของการมาเยื่อน

ประเทศเวียดนาม ใหทานไดชมบริเวณโดยรอบของเมืองเวอยางเพลิดเพลิน 
 

 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 

หลังอาหารคํ่านําทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิดของแมนํ้าหอมมาจาก
บริเวณตนนํ้าที่อุดมไปดวยดอกไมป�าที่สงกลิ่นหอม เปนแมนํ้าสายสั้นๆ บนเรือทางจะได
ชมการแสดงดนตรีพื้นบาน และ นักรองชาวเวียดนามที่จะ มาขับกลอมบทเพลงใหทานได
สนุกสนาน หมายเหตุ : กรณีที่ไมสามรถลองเรือได ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนการแสดง
ดนตรีในภัตตาคารแทน 
 

พักที่  CENTURY HOTEL / HUONG GIANG HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 

 
 

วันที่สอง เมืองเว – วัดเจดียเทียนมู – นั่งกระเชาไฟฟ�า – บานาฮิลส – สะพานมือยักษ 
Golden Bridge – สวนดอกไมแหงความรัก – โรงเก็บไวน 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานสู วัดเจดียเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แตละชั้นหมายถึงชาติภพ
ตางๆ ของพระพุทธเจา มีรูปปم�นเทพเจา 6 องคคอยปกป�องเจดียแหงนี้ ภายในเจดียมี



 

 

พระสังกัจจายนปดทองพระพักตรอ่ิมเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตูกระจกจากน้ันนพ
ทานเดินทางสูเขาบานาฮิลส ระหวางทางนําทานชมสินคาพื้นเมือง OTOP จากวัสดุ
เย่ือไผ และไขมุก 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
นําทาน นั่งกระเชาไฟฟ�าสูยอดเขาบานาฮิลส ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบน
ความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุด
จอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของ
บานาฮิลลรีสอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศ
สดใส บานาฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของ
ดานัง ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมือง
ดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการ
สรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่
พักผอน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 



 

 

17 องศาเซลเซียสเทานั้น บริเวณลานกวางเมื่อทานเดินทางขนมาถึง บานาฮิลส 
แหงน้ีทานจะไดพบกับลูกโลกขนาดใหญที่ตกแตงดวยดอกไมตางๆตามฤดูกาล หรือ
เมื่อมีเทศกาลตางๆ  

 

 
 

นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่ง
อยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั ้งอยูใน
ตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยาง
มาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยาง
เต็มอ่ิม 
 



 

 

 
 
นําทานชม โรงเก็บไวน เปนหองเก็บไวนที่มีลักษณะคลายถํ้าที่ถูกสรางขึ้นมา ตั้งอยู
บนเขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ีจะถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชม
สถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล  
 

 
 



 

 

หลังจากนั้นนําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR 
เปนสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยาง
สวยงามทามกลางอากาศที ่แสนเย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยู มุมไหนของสวนก็
สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับ
สัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก 

 

 
 

 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิส พิเศษ...เมนูบุฟเฟ�ตนานาชาต ิ
พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL  
 
วันที่สาม บานาฮิลส – สวนสนุกแฟนตาซี พารค – ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน –  
 เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – ศาลเจาโบราณกวางตุง – สะพานญี่ปุ�น –  
 บานโบราณ – หมูบานแกะสลักหินออน – เมืองดานัง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกแฟนตาซีพารค ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ 
เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลน
เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก 
 

 
รวมคาเขา คากระเชาไฟฟ�า และคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก  

และนอกสวนสนุกทุกอยาง 
ยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขี้ผึ้ง ราคาคาเขา 100,000.- ดอง 

 
 

 
 



 

 

 เครื่องเลนที่กําลังเปนที่ยอดฮิตสําหรับทานที่ชื่นชอบการเลน เกมส 4D และ 5D 
โดยแตละหองของเครื่องเลนจะมีเนื้อเรื่องที่แตกตางกันใหทานไดสนุกสานกับการ
เลน อาทิ เกมสลาคาบอย ภายในหองเกมสจะมีที ่นั ่งคลายอานมาพรอมกับปน
ใหกับทาน ประนึงวาทานกําลังขี่มาอยู และไลลาศัตรู สัมผัสการเลนเกมแนวใหม ที่
ใหความสมจริงแบบครบรส ที่น่ีถือเปนอีกทางเลือกที่จะทําใหประสบการณการเลน
เกมแบบเดิมๆของทานเปลี่ยนไป 

 

 
  
   



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวน
มะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงนี้เคยเปนที่พักอาศัยของทหาร 
อาชีพหลักของคนที่หมู บานแหงนี ้คือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงน้ี  
 



 

 

 

 
 
เดินทางสูเมือง ฮอยอัน ตั้งอยูบนฝم�งแมนํ้าทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือเกา
ที ่เจริญรุ งเรืองมากในชื ่อไฟโฟฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี ่ยน
วัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจาก



 

 

การสูรบและแมนํ้าตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันใน
ปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหอง
โปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มให ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อ
ปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของ 
 
นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เปนศาลเจาที่เกาแกของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 
อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน  
 
นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง หลัง
บานไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน 
สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บ
สินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเช่ือมตอสวนที่พัก
อาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง 
ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะ
รูสึกวาเมืองนี้มีเสนหมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพล
จากจีนและญี่ปุ�น ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้ง
บานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคา
ตางๆ 
 



 

 

 
 
จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดย
ชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรง
กลางสะพานมีเจดียทรง  
 
นําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน เปนรานขายของฝากเชน หินออน หยก เสื้อผา 
กระเป�า ของที่ระลึก โดยสินคาที่มีชื่อเสียงอยางมากก็คือสินคาจากการแกะสลักหิน
ออน 
 
 



 

 

ไมควรพลาดเมื ่อมาเวียดนาม ในการมาฮอยอันนั ้น หรือเมืองตางๆของ
เวียดนามทานจะไดพบกับพิซซาเวียดนาม ซึ่งดูแลวอาจจะไมไดคลายกับพิชซาเทาไหร
เมื่อดูจากหนาตาของมัน แตหากพบเห็นรถขายพิซซา หรือรานที่ตั้งอยูขางทางดวย
รูปลักษณและรสชาติของมันแลว ตองบอก
เลยวาทานไมควรพลาดจริง โดยตัวแป�ง
ของพิซซาจะเปนแผนแป�งหนาๆที่นํามาปم�ง
กับเตาถาน โรยหนาดวยเครื่องตางๆใสไข 
ไส กรอก ผักโรย หร ือท านที ่ชอบช ีสก็
สามารถใสลงไปเพ่ิมได 
 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู�ด และเมนูกุงมังกร 
พักที่  MERRY HOTEL / GRAND JEEP HOTEL / ADINA HOTEL ห ร ื อ ร ะ ดั บ

เทียบเทา 
 
วันที่สี่ เมืองดานัง – สะพานแหงความรัก – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – 

สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ประเทศไทย  
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ 
และจากสะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
 
นําทานชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที ่มีความยาว 666 
เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง 
เชื่อมตอสองฟากฝم�งของแมนํ้าฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่อง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ี
เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปم�นที่มีหัวเปนมังกรและหางเปน



 

 

ปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร  (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนนํ้า และพน
ไฟเปนเวลา 5 นาที) 
 

 
 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูง
ใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลัง
ชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก
ปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต 
ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอด
อารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม 
 



 

 

 
 
นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจาก
สะพานขามแมนํ้า ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ้าเปนรูปปم�นหญิงสวยงาม มี
ทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ  
 
 

ณ ตลาดฮานแหงน้ีมีของฝากใหทานเลือกซื้อมากมาย
ไมวาจะเปนขนม เสื้อผาชุดชุดอาวหญาย เม็ดบัวอบแหง
กาแฟขี้ชะมด และที่เปนของฝากที่ขึ ้นชื ่อสําหรับการมา
เวียดนามคงหนีไมพนกาแฟ ซึ ่งเปนของฝากที ่หากมา
เวียดนามแลวไมซื ้อคงจะไมไดนั ้นคือกาแฟ อาทิ G7 
Coffee ,Legend Coffee 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู สนามบินดานัง 



 

 

13.35 น.  นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่PG 948  
15.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความประทับใจ 
 
 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่ก

ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา  

ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ  
 
 
 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

29 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 11,999 4,000 7,999 
30 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 13,999 4,000 9,999 
12 – 15 กุมภาพนัธ 2563 14,999 4,000 10,999 
19 – 22 กุมภาพันธ 2563 14,999 4,000 10,999 
26 – 29 กุมภาพันธ 2563 14,999 4,000 10,999 
04 – 07 มีนาคม 2563 12,999 4,000 8,999 
07 – 10 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
18 – 21 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
25 – 28 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
26 – 29 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 



 

 

28 – 31 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
01 – 04 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 
02 – 05 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 
03 – 06 เมษายน 2563 

(วันจักร)ี 15,999 4,000 11,999 

04 – 07 เมษายน 2563 
(วันจักร)ี 15,999 4,000 11,999 

05 – 08 เมษายน 2563 
(วันจักร)ี 14,999 4,000 10,999 

06 – 09 เมษายน 2563 
(วันจักร)ี 13,999 4,000 9,999 

08 – 11 เมษายน 2563 13,999 4,000 9,999 
09 – 12 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 
13 – 16 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 17,999 4,000 13,999 

14 – 17 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 16,999 4,000 12,999 

15 – 18 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 15,999 4,000 11,999 

16 – 19 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 
18 – 21 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 
23 – 26 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 
25 – 28 เมษายน 2563 14,999 4,000 10,999 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 
(วันแรงงาน) 15,999 4,000 11,999 



 

 

02 – 05 พฤษภาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
03 – 06 พฤษภาคม 2563 

(วันมาฆบูชา) 15,999 4,000 11,999 

04 – 07 พฤษภาคม 2563 
(วันมาฆบูชา) 14,999 4,000 10,999 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 
09 – 12 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 
14 – 17 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 
16 – 19 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 
21 – 24 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 
22 – 25 พฤษภาคม 2563 14,999 4,000 10,999 
23 – 26 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 
27 – 30 พฤษภาคม 2563 13,999 4,000 9,999 
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563 13,999 4,000 9,999 
04 – 07 มิถุนายน 2563 12,999 4,000 8,999 
06 – 09 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999 
11 – 14 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999 
13 – 16 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999 
18 – 21 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999 
20 – 23 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999 
25 – 28 มิถนุายน 2563 13,999 4,000 9,999 
26 – 29 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999 
27 – 30 มิถุนายน 2563 13,999 4,000 9,999 



 

 

 
เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับราคา 3,900 บาท/ทาน 

 
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทหองพักบนบานาฮลิส ในกรณีหองพักเต็ม 
พักเด่ียวเฉพาะบานาฮิลสหองละ 3,000 บาท 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนน้ันทาง

บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบรษัิทไดทําการจายคาตั๋วไป
ใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง 

เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครื่องบินเต็มใบใหกับ

สายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ : เม่ือม่ืการอออกตั๋วเคร่ืองบินแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไข

ของสายการบิน 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื ่อนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวรทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพื่อ

สํารองที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 



 

 

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเทีย่วหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคนืที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังน้ี 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนัน้ๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 



 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทางและอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั ๋วเครื ่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ ้น ในกรณีที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื ้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

 
 



 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที ่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 
แบตเตอร่ีสํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 
ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ
นําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี ่สํารองที ่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่อง
ในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 

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


