เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุ งเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรื อแม่น้ าหอม -เมืองเว้
(PG947: 11.00-12.40)
วันที่ 2. เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-ดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุก The Fantasy Park-สวนดอกไม้ LE
JARDIN D’AMOUR-สะพานมือโกเด้นบริ ดจ์ (Golden Bridge)-บานาฮิลล์
วันที่ 3. บานาฮิลล์-วัดหลินห์อ๋ ึง-เมืองฮอยอัน-ล่องเรื อกระด้ง-ผ่านชมหมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน-สะพานมังกร-เมืองดานัง
วันที่ 4. เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุ งเทพฯ(PG948:13.40-15.20)
1

วันที่ 1

08.30 น.

11.00น.
12.40น.
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กรุงเทพฯ-ท่ าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองเว้ -วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรื อแม่ น้าหอม-เมืองเว้
(PG947 : 11.00-12.40)

พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์ เตอร์ Fโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับ (ระหว่ างรอขึน
้ เครื่ อง ท่ านสามารถใช้ บริการเล้ าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ ได้ มีอาหาร และ
น้าดื่มบริการ)
ออกเดินทาง สู่ เมืองดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG947
(บนเครื่ องมีบริการอาหาร และเครื่ องดื่ม)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรี ยบร้อย
แล้วนาท่า นรับสัมภาระ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตวั เมือ งดานัง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับ
เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็ นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริ ย ์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้
คาว่า Emperor หรื อจักรพรรดิ) กษัตริ ยใ์ นราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยูท่ ี่
พระราชวัง แห่ ง นี้ เป็ นเวลานานถึ ง 150 ปี เว้จึง มี ชื่ อ ว่า เป็ นเมื อ งของกษัต ริ ย ์ และเป็ นที่ ม าของต้น แบบทาง
วัฒ นธรรมของเวีย ดนาม เช่ น อาหารเวียดนาม และ ชุ ด ประจาชาติ อ่ า วหญ่ า ย หรื อ ชุ ดประจาชาติ ของสตรี
เวียดนาม นาท่ านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิ กายเซน โดดเด่นด้วย
เจดี ย ์ท รงเก๋ ง 8 เหลี่ ย มแบบจี น สู ง ลดหลั่น กัน ลงมาทั้ง หมด 7 ชั้น โดยแต่ ล ะชั้น แทนชาติ ภ พต่ า งๆ ของ
พระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึ ก ระฆังสาริ ดขนาดใหญ่มีน้ าหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรู ปปั้ นเทพเจ้า 6
องค์ คอยปั ดเป่ าความชัว่ ร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วย
เช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขบั รถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุ งไซ่ง่อนหรื อเมืองโฮจิมินห์ใน
ปั จจุบนั เพือ่ ประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริ สต์ และใช้ความรุ นแรงขัดขวางการฉลองวันวิ
สาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่ งนี้ ท่า นจะได้เห็ น รถออสติน สี ฟ้า คัน ดังกล่า วจัดแสดงอยู่
ภายในวัด จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสิ นค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมื องเว้ รวบรวมสิ นค้า
เวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋ าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึก
ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
นาท่าน ล่ องเรื อมังกรหรื อเรื อสาราญมังกรเสมือนเรื อพระที่นงั่ ในอดีต ไปตามแม่น้ าเฮืยงยางหรื อแม่น้ าหอม ให้
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ท่า นไปชมวิวทิวทัศน์ข องสองฝั่ งแม่ น้ า ที่เต็ม ไปด้วยบ้า นเรื อ นแบบเวีย ดนามสมัยก่ อ นที่ย งั คงเอกลัก ษณ์ รู ป
แบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวติ ของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ าที่ขดุ ทรายขายเป็ นอาชีพหลัก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาคณะเข้ าสู่ ที่พักโรงแรม Asia Hotel, Thanh Lich Hotel หรื อเทียบเท่ า
(ระดับ 4ดาว) พักที่เมืองเว้ 1 คืน

เมืองเว้ -พระราชวังไดโน้ ย-ดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้ าลอยฟ้ า-สวนสนุก The Fantasy Parkสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR-สะพานโกเด้ นบริดจ์ -บานาฮิลล์

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ ย (Dai Noi)สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส เป็ น
ผูอ้ อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่ งจาลองแบบมาจากพระราชวังกูก้ งหรื อพระราชวังต้องห้ามที่ยงิ่ ใหญ่ของ
กรุ งปั กกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตาหนักต่างๆ รวมถึงกาแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้นาอิฐ
มาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรื อ คาว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตาหนักชั้นในสุ ด
จะเป็ นเขตพระราชฐานสาหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครื อญาติของกษัตริ ยเ์ ข้าไปเด็ดขาด หรื อหาก
เข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้ คนทัว่ ไปจึงเรี ยกพระราชวังแห่งนี้วา่ พระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่
คนจีนเรี ยกพระราชกูก้ งว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
ล้อมรอบด้วย คูน้ าขนาดใหญ่ท้งั สี่ดา้ น (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็ นที่ประทับของ
กษัตริ ยใ์ นราชวงศ์เหงียนมาทุก พระองค์ ตั้งแต่จกั รพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึ ง องค์ที่ 13 จัก รกรพรรดิเบ่า ได๋
กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้าย ซึ่งทรงสละอานาจให้กบั รัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่ งตรงกับ
สมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จกั รี
่ ่ างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้
ออกเดินทางสู่ เมืองดานังตั้งอยูใ่ นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูห
764 กิโลเมตร และห่ างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนื อ 964 กิโลเมตร ทิศเหนื อติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตก
และทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็ นเมืองที่มีหาดทรายขาว และ
มีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็ นเมืองท่าที่สาคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บา้ นชาวประมงจานวนมากจึงทาให้
เกิดเป็ นเมืองท่าทางการค้าที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม

กลางวัน

คา่
ที่พัก

วันที3่

4

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Seafood
นาท่ านสู่ เมืองตากอากาศขึน
้ ชื่ อแห่ งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็ นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิด
แนวคิดการสร้า งบ้า นพัก และโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิ ค มตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงคราม
ฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดิน ทางออกจากเวียดนามเพื่อ กลับประเทศ ทาให้บานาฮิ ลล์ถูก ทิ้งร้า งมาเป็ นเวลานาน
ปั จจุบนั รัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการ
สร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ าทะเล เพือ่ ใช้เป็ นเส้นทางสาหรับขึ้นไปยังยอดเขา
นาทุกท่านได้สมั ผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก
The Fantasy Park (ราคาทัวร์ รวมค่ าเครื่ องเล่ นภายในสวนสนุกทุกเครื่ องเล่ น ยกเว้ นพิพิธภัณฑ์ ห่ ุนขี้ผึ้ง และ
เครื่ องเล่ นที่ใช้ ระบบหยอดเรียญ) เครื่ องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรู ปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ
เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่ องเล่น รถราง
บ้า นผีสิง และอี ก มากมาย นอกจากนี้ ยงั มีร้า นช้อ ปปิ้ งให้ท่า นได้เลื อ กซื้ อ ของที่ระลึ กภายในสวนสนุ ก อีก ด้วย
หลังจากนั้นเดิน เที่ยวชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มี ดอกไม้
หลากหลายพันธุถ์ ูกจัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรู ปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระ
เดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้ นบริ ดจ์ (Golden Bridge)สะพานลอย
ฟ้า ในอุ ้งมื อ ยัก ษ์ ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวที่พ่ ึงเปิ ดให้นัก ท่อ งเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไ ม่ น านมานี้ มี ค วามสู งจาก
ระดับน้ าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถู กทอดผ่านอุง้ มือหิ นขนาด
ยักษ์สองมือ ผูอ้ อกแบบจะทาให้รู้สึกราวกับว่ากาลังเดินอยูบ่ นเส้นด้ายสี ทองที่ทอดอยูใ่ นหัตถ์ของเทพ อิสระให้
ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟ่ ต์ บนบานาฮิลล์
โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
โรงแรม บานาฮิลล์ ไม่ มีห้องพักสาหรั บ 3 ท่ าน หากท่ านต้ องการพักห้ องละ 3 ท่ าน ต้ องใช้ ห้อง Family Bunk
และเสี ยค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ท่ านละ 300 บาท

บานาฮิลล์-วัดหลินห์ องึ๋ -เมืองฮอยอัน-ล่องเรื อกระด้ ง-ผ่ านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สะพาน
มังกร-เมืองดานัง

เช้ า
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บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสู่ วัดหลินห์ อึ๋ง เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่ งนี้ เป็ นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ ยงั มีรูปปั้ นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มี
ความสู งถึ ง 67 เมตร ซึ่ งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้า งถึ ง35 เมตร มี ค วามเชื่ อ ที่ ว่า คอยปกปั ก รัก ษาและคุ ม้ ครอง
ชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ ง วัดแห่ งนี้ ยงั เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามา
สักการะเป็ นจานวนมาก จากนั้นาท่านเดินทางไปสนุกสนานกับ “สุ ดคุ้มแถมฟรี พิเศษ” ให้ ลูกค้ า สนุกสนานไป
กับกิจกรรม!! นั่งเรื อกระด้ ง Cam Thanh Water Coconut Village ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่ งหมู่บา้ นเล็กๆในเมือง
ฮอยอันตั้งอยูใ่ นสวนมะพร้าวริ มแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็ นที่พกั อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคน
ที่นี่คืออาชี พประมง ระหว่า งการล่องเรื อท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือ ง
ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานาที่พายเรื อมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี สุดสนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้ เวลาประมาณ 2-3 ช.ม.) เป็ นเมืองขนาดเล็กริ มฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยูใ่ นเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่ งหนึ่ ง
ในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ข้ น
ึ ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็ นมรดกโลก ด้วยเหตุผล
ว่าเป็ นตัวอย่างของเมื องท่าในเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต้ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะ
และสถาปั ตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการ
อนุรักษ์ให้อยูใ่ นสภาพเดิมไว้ได้เป็ นอย่างดี นาท่ านผ่ านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่ อน ที่น้ ี นับเป็ นหนึ่ งในงานหัต
กกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ลว้ นปริ ษฐ์ดว้ ยมือจากช่างหลากหลาย
แขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ ภายในตามอัธยาศัย นาท่ านเดินทางต่ อสู่ เมืองดานัง (โดยใช้ เวลา
ประมาณ 30-45 นาที)
จากนั้นนาท่ านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่ งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร
ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าฮัน เปิ ด
ให้บริ การเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่ งสะพาน
มังกรแห่งนี้เป็ น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่ งมีรูปปั้ นที่มีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นน้ า คล้ายๆ
สิงคโปร์ (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ า และพ่นไฟเป็ นเวลา 5 นาที)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู Thai Food Lobster
คณะเข้ าสู่ ที่พักโรงแรม Merry Hotel, Mercury Hotel, Palazzo Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่ า (ดานัง)

วันที4่

เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ท่ าอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุงเทพมหานคร

กลางวัน

เช้ า
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รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม

(PG948: 13.40-15.20 )

กลางวัน
13.40 น.
15.20 น.

นาท่ านเดิน เที่ย วช้ อปปิ้ งใน ตลาดฮาน แหล่ งรวบรวมสิ นค้า มากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย
สิ นค้าที่โดเด่ นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้า ปั ก มือ อัน วิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก
ชุ ดอ๋ า วหย่า ย (ชุ ดประจาชาติเวีย ดนาม) และนอกจากนั้น ยังมี สิน ค้า อี ก มากมายให้ท่ า นได้เลื อ กซื้ อ เช่ น เสื้ อ
เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋ า รวมถึงสิ นค้าพื้นเมือง ท่านจะได้
สัมผัสกับวิถีชีวติ ของชาวเวียดนามในปั จจุบนั ได้อย่างแท้จริ ง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากและถ่ายภาพตาม
อัธยาศัยได้ เวลาอันสมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อ
เดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรื อขนมปังเวียดนาม
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG948
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : รักนะ...ที่บานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน
4วัน 3คืน PG
ผู้ใหญ่ พัก 2ท่ าน
ท่ านละ

พัก 3 ท่ าน
(บนบานาฮิลล์ )
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริ มเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริ มเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

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.-

2563

12,999.-

13,299.-

12,999.-

12,999.-

12,999.-

3500.-

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.-

กาหนดการเดินทาง

วันที่ 29 มีนาคม-01 เมษายน
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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: กรณีพกั 3 ท่ านบนบานาฮิลล์ ใช้ ห้องแบบ FAMILY BUNK
FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่ านละ 300บาท

**เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ จึงไม่ มรี าคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 3,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบิน

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท/ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ท้ งั นี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศและเห
ตสุดวิสยั ต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯจะคานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
***หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
หมายเหตุ
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุ ณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6
เดือน หรื อ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
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เงื่อนไขการจอง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 10,000 บาทพร้อมกับ
เตรี ยมเอกสารส่งให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
2. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท่านควรจัดเตรี ยม
ค่า ทัวร์ให้เรี ยบร้อยก่อ นก าหนดเนื่ องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่า ที่พกั และตัว๋
เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมี
การยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
5. บริ ษ ัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บ ค่า ใช้จ่ า ยทั้งหมดกรณี ท่ า นยกเลิ ก การเดิ น ทางและมี ผ ลท าให้ค ณะ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษทั
และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิก
ของท่าน
6. กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษทั ฯจะทา
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้
คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณี ท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้
ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
เก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
8. กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมือ งได้ เนื่ อ งจากเอกสารปลอมหรื อ การห้า มของเจ้า หน้า ที่ไ ม่ ว่า
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณี ท่านมี ความประสงค์จะต้อ งการปรับเปลี่ ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้น ประหยัดเป็ นชั้นธุรกิ จ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนิ นก่ อ นเดิ น ทาง 7 วัน ล่ วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงิน เพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
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2.
3.
4.
5.

ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซี ยเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบิน
ไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิ ปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศ
ภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อ ที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ ม นอกเหนื อ จากรายการ ค่าซัก รี ด ค่า
โทรศัพท์
3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน
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