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  น่ังกระเช้าขึน้เขาบานาฮิลล์ 
  เทีย่วครบ 3 เมือง 
  เทีย่วเตม็ ไม่มอีสิระ 
  เดนิทางเร่ิมต้นจากเชียงใหม่ 
  อาหารครบทุกม้ือ 
  สุดคุ้ม บุฟเฟต์ 2 ม้ือ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DAY 1: เชียงใหม่ – ดานัง – เมืองเว้ – เจดีย์เทยีนมู่ – พระราชวังไดโนย – 
ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร – โรงแรม (-/L/D) 
DAY 2: สุสานจักรพรรดิข่ายดิงห์ – บานาฮิลล์ – นั่งกระเช้าขึน้เขาบานา
ฮิลล์ – อสิระเทีย่วบนเขาบานาฮิลล์  - ดานัง – ตลาดฮาน – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: ดานัง – หาด My Khe – วัดหลนิอึง๋  - หมู่บ้านกัม๊ทาน – เมือง
โบราณฮอยอนั – ดานัง – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: สนามบินดานัง – เชียงใหม่ (B/-/-) 
 

เดินทาง 25 – 28 เมษายน 2562    ราคา 16,900 บาท 
เดินทาง 16 - 19 พฤษภาคม 2562    ราคา 17,900 บาท 
เดินทาง 06 – 09 มถุินายน 2562    ราคา 19,900 บาท 
เดินทาง 20 – 23 มถุินายน 2562    ราคา 19,900 บาท 
เดินทาง 13 – 16 กรกฎาคม 2562    ราคา 19,900 บาท 
เดินทาง 09 – 12 สิงหาคม 2562    ราคา 19,900 บาท 
เดินทาง 23 – 26 สิงหาคม 2562    ราคา 19,900 บาท 
เดินทาง 06 – 09 กนัยายน 2562    ราคา 17,900 บาท 
เดินทาง 20 – 23 กนัยายน 2562    ราคา 18,900 บาท 
เดินทาง 11 – 14 ตุลาคม 2562    ราคา 18,900 บาท 
เดินทาง 20 – 23 ตุลาคม 2562    ราคา 18,900 บาท 
 

ราคาเร่ิมต้น 16,900 บาท 

 

เดินทางเดือนเมษายน – ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 1 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม ่
08.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดานงั (FD906) 
09.45 น. เดินทางถึงสนามบินดานงั ประเทศเวียดนาม (เวลา
ทอ้งถ่ินเท่ากบัประเทศไทย) 
10.30 น. ไกดท์อ้งถ่ินตอ้นรับทุกท่าน ณ สนามบิน 
 - เดนิทางสู่เมืองเว้ (เดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 - เจดีย์เทียนมู่ 
 - พระราชวงัไดโนย  
 - ตลาดดองบา 
 - ล่องเรือมงักร ณ แม่น า้หอม 
ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  GOLD HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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DAY 2 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้  

- สุสานจกัรพรรดิข่ายดงิห์ 
- เดนิทางสู่บานาฮิลล์  (เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
- นั่งกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาบานาฮิลล์ (นัง่กระเชา้ประมาณ 

30 – 40 นาที) 
เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (บุปเฟตน์านาชาติ) 

- อสิระให้ท่านได้เทีย่วชมยอดเขาบานาฮลิล์ 
* เมืองฝร่ังเศส และยงัมีเคร่ืองเล่นใหท่้านไดร่้วม

สนุก Fantasy Park (ยกเวน้ เคร่ืองเล่นบางชนิด เช่น ตูคี้บตุก๊ตา, 
รถราง, หุ่นข้ีผึ้ง เป็นตน้)  

* สะพานมือ (Golden brigde) 
* สวนดอกไม้  

 -  เดนิทางสู่เมืองดานัง (เดนิทางประมาณ 40 นาที) 
 - ตลาดฮาน 
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั  MERRY LAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง 
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ** 
 

DAY 3 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้  

- ชายหาด My Khe 
- วดัหลนิอึง๋ 
- หมู่บ้านกัม๊ทาน นั่งเรือกระด้ง  

เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  
 - หมู่บ้านโบราณ ฮอยอนั 

- เดนิทางกลบัเมืองดานงั (เดินทางประมาณ 50 นาท)ี 
 - อสิระชมเมืองดานัง ตามอธัยาศัย (ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางลูกคา้เป็นผูรั้บผดิชอบเอง) 
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บุปเฟตน์านาชาติ) 
ที่พกั  MERRY LAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

DAY 4 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้  
07.30 น. เดินทางสู่สนามบินดานงั 
08.00 น. ท าการเช็คอนิเดินทางกลบัประเทศไทย 
10.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ (FD907) 
12.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  
                โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน (บาท) 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

25 – 28 เมษายน 62 16,900 

2,900 

16 – 19 พฤษภาคม 62 17,900 
06 – 09 มิถุนายน 62 19,900 

20 – 23 มิถุนายน 62 19,900 

13 – 16 กรกฎาคม 62 19,900 

09 – 12 สิงหาคม 62 19,900 
23 – 26 สิงหาคม 62 19,900 
06 – 09 กันยายน 62 17,900 
20 – 23 กันยายน 62 18,900 
11 – 14 ตุลาคม 62 18,900 
20 – 23 ตุลาคม 62 18,900 

**รายการนี้ไม่มีราคาเดก็ เด็กช าระเท่ากบัผู้ใหญ่** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (เชียงใหม่ – ดานงั – เชียงใหม)่ 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
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 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั

รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 600 บาท / ท่าน / ทริป 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

 3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
 3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วนัทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี

การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


