
#15817 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
บานาฮิลล สะพานสีทอง บิน VZ
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน สะพานมังกร คารฟดรากอน สะพานแหง
ความรัก หมูบานกั๊มทาน วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุน หมูบานแกะสลักหินออน
พระราชวังไดโนย ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม วัดเทียนมู วัดหลินอ๋ึง ตลาดฮาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - สะพานมังกรเวียดนาม - รูปป้ันปลามังกร -
สะพานแหงความรัก   

Merry
Hotel
Danang
or
Nostagia
DaNang
หรือเทียบ
เทา

2 หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - วัดฟ ุกเก๋ียน (สมาคมฟ ุกเก๋ียน) - สะพานญ่ีป ุนในประเทศ
เวียดนาม - หมูบานแกะสลักหินออน - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สะพานสี
ทอง - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล - สวนดอกไมบานาฮิลล

  

Mercure
Banahill
French
Village
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 สวนสนุกแฟนตาซีพารค - เว - พระราชวังเว - ลองเรือมังกรแมน้ําหอม   

Park
View or
Asia
Hotel
Hue หรือ
เทียบเทา

4 วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

27 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - สะพานมังกร
เวียดนาม - รูปปนปลามังกร - สะพานแหงความรัก

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม บาย

12.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อ าคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สาย
การบิน Thai Veitjet เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง

15.50 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Veitjet เท่ียวบินท่ี VZ962 * ราคาทัวรยัง
ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง* (บนเครื่องมีจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม)

17.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ี
เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเป็นเมืองทาท่ีสําคัญและเป็นเมืองใหญ
อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเป็นเมืองทาท่ีสําคัญ

นําทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหมเมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ท่ีเมืองดานังไดรับอิสรภาพและเป็นสถานท่ี
ท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาเมืองดานัง ตองแวะชมความสวยงาม

นําทานชม คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเป็นสัตวในตํานานท่ีพนน้ําจากปากคลายกับเมอรไลออนของสิงคโปร
เป็นอนุสาวรียตอนรับแขกบานแขกเมืองของดานัง ซ่ึงคารฟดรากอนน้ีมีความหมายใหชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูมา
ประดับตน เพ่ือท่ีเมื่อเติบใหญ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายรางเป็นมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ ชม สะพานแหงความรัก เป็นสะพาน
ท่ีคูรักนิยมมาเขียนชื่อพรอมคลองกุญแจ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Merry Hotel Danang or Nostagia DaNang หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานดานัง

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นทาอากาศ
นานาชาติท่ีสามของประเทศนอกเหนือจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานน้ีถูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 1940 ท่ี
น่ียังเคยเป็นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หมูบานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระดง) - วัดฟุกเก๋ียน - สะพานญี่ปุนใน
ประเทศเวียดนาม - หมูบานแกะสลักหินออน - กระเชาบานาฮิลล -
ยอดเขาบานาฮิลล - สะพานสีทอง - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล -
สวนดอกไมบานาฮิลล

* ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง* (บนเครื่องมีจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม) (เวลาทองถิ่นท่ีเวียดนาม เทากับ
ประเทศไทย)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

สะพานมังกรเวียดนาม

รูปปนปลามังกร

สะพานแหงความรัก

สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองดานัง มีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝ่ัง
ของแมน้ําฮัน เปิดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง สะพานมังกรแหงน้ีถือเป็นแลนมารคสําคัญท่ีหน่ึงของ
เมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ํา คลายๆ สิงคโปร

รูปป้ันปลามังกร มีน้ําหนักเกือบ 200 ตันสูง 7.5 เมตรจากบล็อกหินออนสีขาว 5 กอน
เป็นอัญมณีท่ีมีคุณภาพสูงลายสวยๆ มีผูเขาชมมากมายในการเท่ียวชมสถานท่ีทองเท่ียว
สํารวจ และถายรูปท่ีระลึก

สะพานแหงความรัก ตั้งอยูทางตะวันออกของถนน Tran Hung Dao ระหวางสะพาน
มังกรและสะพานแมน้ําฮัน น่ีเป็นสถานท่ีนัดพบท่ีโรแมนติคมากสําหรับคูรักท่ีรักกันและ
ราวกับจะพิสูจนความรักอันภักดีของพวกเขามีคูรักจํานวนมากท่ีปิดกั้นความรักไวบน
สะพาน "สะพานแหงความรัก" ยังเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับ "คูรัก" ถายภาพงาน
แตงงาน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Merry Hotel Danang or Nostagia DaNang หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระดง Cam Thanh Water Coconut Village
หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก
ของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม

๋ ่ ่ ่ ้



นําทานชม วัดฟ ุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอันใชเป็นท่ีพบปะของคนหลายรุน วัดน้ีมีจุด
เดนอยูท่ีงานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปท่ีขดเป็นกนหอย มาจุดท้ิง
ไวเพ่ือ เป็นสิริมงคลแกทาน

นําทานชม สะพานญ่ีป ุน ซ่ึงสรางโดยชุมชนชาวญ่ีป ุนเมื่อ 400 กวาปีมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักดิส์ิทธิท่ี์สรางขึ้นเพ่ือ
สวดสงวิญญาณมังกร ชาวญ่ีป ุนเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูท่ีอินเดียและหางอยูท่ีญ่ีป ุน สวนลําตัวอยูท่ีเวียดนาม เมื่อใดท่ี
มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว ชาวญ่ีป ุนจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพ่ือกําจัดมันจะไดไมเกิดภัย
พิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซ่ึงอยูบนสะพาน

นําทานเดินทางตอไปยัง หมูบานแกะสลักหินออน ซ่ึงเป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลกใน
เรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถบันทึกภาพหรือซ้ื องานแกะสลักเหลาน้ี เพ่ือเอากลับไปเป็ นของฝาก
หรือซ้ือกลับไปเป็นของประดับในบาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *พิเศษเมนูกุงมังกร *

นําทาน น่ังกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล ด่ืมด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเป็นกระ
เชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009
ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศ
สดใส บานาฮิลล เป็นรีสอรทและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดซ่ึงอยูบนเขาบานา ฮิลส เป็นสะพานสีทอง
ทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนงท่ีโดดเดนเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดทองเท่ียวนึงท่ีไดรับความนิยมเป็นอยางมาก
ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม

นําทานน่ังรถรางเพ่ือไปชม โรงเก็บไวน เป็นหองเก็บไวน ท่ีมีลักษณะคลายถํ้าท่ีถูกสรางขึ้นมา ตั้งอยูบนเขาบานาฮิลส โดย
หองแหงน้ีจะถูกจัดออกเป็นหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานท่ีเก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเป็นรูปแบบตางๆ หลาก
หลายสไตล

หมายเหตุ : สําหรับทานท่ีชื่นชอบการด่ืมไวนก็สามารถซ้ือไดจากท่ีแหง หรือจะเลือกซ้ือไวเป็นของฝากก็ได

นําทานชม หมูบานฝรั่งเศสและสวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ท่ี
มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเป็นสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็
สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับสัมผัสบรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก อิสระ
ถายรูป

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟตนานาชาติ ณ หองอาหารโรงแรม

พักท่ี Mercure Banahill French Village Hotel หรือเทียบเทา
**หองพักบนบานาฮิลล ไมมีหองสําหรับ 3 ทาน กรณีท่ีเดินทาง 3 ทาน ตองจาย คาพักเด่ียว เพ่ิม 2,000 บาท หรือสามารถ

พัก 3 ทาน พักเป็นเตียง 2 ชั้น 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพ่ิมเติม 600 บาท / ทาน ** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

วัดฟุกเกี๋ยน (สมาคมฟุกเกี๋ยน)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระดง Cam Thanh Water
Coconut Village หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีต
ชวงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน

เป็นวัดของสมาคมชาวจีนอพยพท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอัน ซ่ึงเป็นศูนยรวม
ของชาวจีนท่ีอพยพเขามาในชวงปี พ.ศ 2388-2428 โดยพ้ืนท่ีสมาคมใชสําหรับเป็นท่ี
พบปะของคนหลายรุนท่ีอพยพมาจากมณฑลฟุกเกี๋ยนท่ีมีพ้ืนเพและแซเดียวกัน มีจุดเดน
อยูท่ีงานไมแกะสลักลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ
การนําธูปท่ีขดเป็นกนหอยมาจุดท้ิงไวเพ่ือเป็นสิริมงคล



สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

หมูบานแกะสลักหินออน

เป็นสะพานเกาแกท่ีเชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาว
ญ่ีป ุน ท่ีมาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพ่ือใหรถผาน
ไดโดยชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งท่ีเขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการ
บูรณะซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซ่ึงบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสซ่ึง
เป็นศาลเกาแกอยูคูเมืองน้ีมานาน

หมูบานแกะสลักหินออน เป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกชม
และซ้ือกลับไปเป็นของฝากทางบานได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยอดเขาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

สะพานสีทอง

อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล

 บาย

ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูท่ีเครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูท่ีเครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

เป็นสะพานท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือหุบเขาบานาฮิลล มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1400
เมตร มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา สิ่งท่ีสะดุด
ตานักทองเท่ียวมากท่ีสุดคงจะเป็นอุงมือหินขนาดยักษ ท่ีแบกรับสะพานสีทองน้ีเอาไว ท่ี
น่ีเหมาะมากท่ีจะมาพักผอนหยอนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศนอันกวางใหญท่ีไกล
ออกไปเหมือนไมมีสิ้นสุด รูสึกราวกับวายืนอยูบนสวรรค

เป็นสถานท่ีเก็บไวนบนบานาฮิลล ท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงคจะมี
อุณหภูมิอยูท่ี 16 ถึง 20 องศา วากันวาเป็นอุณหภูมิท่ีดีสําหรับการบมไวน สถานท่ีแหงน้ี
ถูกเรียกวา “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสรางขึ้น
ตั้งแตปี 1923 ในยุคสมัยแหงการลาอาณานิคมของฝรั่งเศส



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนสนุกแฟนตาซีพารค - เว - พระราชวังเว - ลองเรือมังกร
แมน้ําหอม

สําหรับทานท่ีชื่นชอบการด่ืมไวนก็สามารถซ้ือไดจากท่ีแหง หรือจะเลือกซ้ือไวเป็นของฝากก็ได

**หองพักบนบานาฮิลล ไมมีหองสําหรับ 3 ทาน กรณีท่ีเดินทาง 3 ทาน ตองจาย คาพักเด่ียว เพ่ิม 2,000 บาท หรือสามารถ
พัก 3 ทาน พักเป็นเตียง 2 ชั้น 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพ่ิมเติม 600 บาท / ทาน ** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)

สวนดอกไมบานาฮิลล
เป็นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสท่ีตั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกท้ังยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศท่ีเย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงน้ีมีสีสันสวยสดงดงามมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตอาหารนานาชาติ

 Mercure Banahill French Village Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานไปยัง สวนสนุก Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวนคาเขาหุนขี้ผึ้ง 10 USD) เป็นสวนสนุกท่ี
เต็มไปดวยความสนุกมากมาย โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายท่ีมีชื่อเสียงของนักเขียนชาวฝรั่งเศส นามวา Jules
Verne น่ันก็คือเรื่อง Journey To The Center of the Earth และ 20,000 Leagues Under The Sea โดยนักทองเท่ียวจะ
ไดเดินเขาสูปาในเทพนิยาย

นําทานผาน สวนไดโนเสาร ไดพิชิตหอคอยสูงกวา 29 เมตร พรอมดวยภาพยนตรระบบ 3D, 4D และ 5D สุดทันสมัย และ
ยังมีสิ่งท่ีนาสนใจรออยูอีกมากมาย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอไปยัง นําทานเดินทางสู เมืองเว

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย สรางตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซ่ึงจําลองแบบมาจากพระราชวังกู
กงหรือพระราชวังตองหามท่ีย่ิงใหญของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการกอสรางพระตําหนักตางๆรวมถึงกําแพงรอบพระราชวัง
ท้ังหมด ไดนําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโนย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส ลอมรอบดวยคูน้ําขนาด
ใหญท้ังสี่ดาน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู ฮองเต+ ใสชุดจักรพรรดิ)

หลังอาหารค่ํานําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจากบริเวณตนน้ําท่ีอุดมไปดวยดอกไมปาท่ี
สงกล่ินหอม เป็นแมน้ําสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดชมการแสดงดนตรีพ้ืนบาน และนักรองชาวเวียดนามท่ีจะ มาขับกลอมบทเพลง
ใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

พักท่ี Park View or Asia Hotel Hue หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - วัดหลินอ๋ึง (วัดลินหอ๋ึง) - ตลาด
ฮาน - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ สวนสนุก Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวนคาเขาหุนขี้ผึ้ง 10 USD)

สวนสนุกแฟนตาซีพารค

เว

ท่ีน่ีเป็นสวนสนุกบนบานาฮิลล ภายในมีหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง และอ่ืนๆ ถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือจะเดินชอปป้ิงซ้ือ
ของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจก็ได

เมืองเวตั้งอยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของ
กษัตริยในราชวงศเหวียน ซ่ึงไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมือง
เว มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีป ุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมา
เมืองเวไดกลายเป็นสวนหน่ึงของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเป็น 2 สวน และ
ไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเท่ียวเพราะมี
แหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหท่ีไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล้ําคามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังเว บาย

เป็นพระราชวังเพียงแหงเดียวในประเทศเวียดนาม และเป็นท่ีประทับของกษัตริยในรา
ชวงคเหงียนท้ัง 13 พระองค ในชวงระหวาง ค.ศ. 1802 – 1935 โดยมีกษัตริยองคแรก
ชื่อกษัตริยยาลอง พระองคสรางพระราชวังน้ีเมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี ค.ศ 1832
รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัตริยองคสุดทายท่ีประทับคือกษัตริยเบาได ซ่ึง
เป็นกษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม

ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ฮองเต+ ใสชุดจักรพรรดิ

 Park View or Asia Hotel Hue หรือเทียบเทา

ลองเรือมังกร ชมแมน้ําหอม ซ่ึงเป็นแมน้ําท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําท่ีอุดมไป
ดวยดอกไมปาท่ีสงกล่ินหอม เป็นแมน้ําสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ํา
ใหเห็นอยูเป็นระยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู นับเป็นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดท่ีโดดเดนของวัดเทียนมูก็คือ เจดียทางเกง 8
เหล่ียม มีความสูง 7 ชั้น ในแตละชั้นนั้นจะเป็นตัวแทนของชาติภพตางๆของพระพุทธเจา ทางฝ่ังซายและขวาเป็นท่ีตั้งของศิลา

้



จารึกและระฆังสําริดขนาดใหญยักษมีน้ําหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของเจดียจะเป็นประตูทางเขาสูบริเวณ
ภายในวัด

นําทานไหว เจาแมกวนอิม วัดหลินอ๋ึง (Linh Ứng) เป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเป็นสถานท่ี
บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนขาวเจาแมกวนอิมซ่ึงมีความสูงถึง
67 เมตรตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกปองคุมครองชาวประมงท่ีออกไป
หาปลานอกชายฝ่ัง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นกอนกลับแวะใหทานซ้ือของฝากท่ี ตลาดฮาน (Han Market) เป็นสถานท่ีรวบรวมสินคา อาหารพ้ืนเมืองเวียดนาม
ของฝากจากเวียดนาม มีใหเลือกครบทุกสิ่ง อยางเรียกไดวาอยากไดอะไร อยากซ้ืออะไร ก็มาหาไดท่ีตลาดฮานแหงเลย ระหวาง
ทาง แจกขนมปัง ป่ันหมี่ขนมปัง ประจําชาติเวียดนาม

ค่ํา

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบินไทย Thai Vietjet

เท่ียวบินท่ี VZ963

19.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยูริมแมน้ําหอม เป็นอาคารทรงเจดียแปดเหล่ียม 7 ชั้น สูง 21
เมตร ซ่ึงสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง คําวาเทียนมู แปลวา เทพธิดา
ดังนั้นนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตั้ง
อยูฝ่ังซายของริมแมน้ําหอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจามิงหหมาง วัด
แหงน้ีนับเป็นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเดนท่ีสุดของวัดแหงน้ีคือเจดียทรง
เกง 8 เหล่ียม สูงลดหล่ันกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของ
พระพุทธเจา

วัดหลินอ๋ึง มีเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดใน
เวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดวกบัว
สงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวบานมากราบไหว
บูชาและขอพรแลว ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม ท่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ี
สวยงามชองเมืองดานัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดฮาน บาย

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานดานัง
เป็นทาอากาศหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นทาอากาศ
นานาชาติท่ีสามของประเทศนอกเหนือจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานน้ีถูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 1940 ท่ี
น่ียังเคยเป็นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และ

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือปรับเป็นเมืองใกลเคียงกัน 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย14วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม
พ.ร.บ การทองเท่ียว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทา
งบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม(ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัท
จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและเบอรติดตอ พรอมชําระมัดจําคาทัวร

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 30 วัน ในวันเวลาทําการ กอนออกเดินทาง 

- กรณีบริษัทตองออกตั๋วใกลวันเดินทาง ทานจําเป็นตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจงเทานั้น



**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงิน
มัดจํา
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน (ตั๋วกรุปไม

สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได)

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมืองใกลกันกรณีท่ีพักเต็มหรือชวงไฮซีซ่ัน

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเปาสายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบิน
เรียกเก็บ 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได

7. คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพ่ิมกรณีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม**

8. คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

9. โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว

10.บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน หรือไดทําการขายโปรแกรมไปแลว

6. คาพนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม 

7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจจากทาน 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวง

เทศกาลหรือวันหยุดเป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

**กรณีท่ีเดินทาง 3 ทาน** 

่ ่



1. ตองจายคาพักเด่ียวเพ่ิม 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)  

2. หรือสามารถพัก 3 ทาน พักเป็นเตียง 2 ชั้น 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพ่ิมเติม 600 บาท / ทาน ** **พักบนบานาฮิลลกระเปาเดิน
ทางตองไมเกิน 20 น้ิว หากเกิน 20 น้ิว ตองเตรียมกระเปาใบเล็กเปล่ียน เพ่ือขึ้นกระเชาไปยังบานาฮิลลคะ**

3. กรณีพาสปอรตตางชาติเก็บเพ่ิม 800 บาท
 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

 และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ัง
สิ้น 


