
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14772 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 ฟรนีัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 ชมวิวบนสะพานมือยกสทีอง ณ บาน่าฮิลล ์(Golden Bridge) 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท ์, ตลาดฮาน , เรอืกระดง้ , สะพานมงักร , หาดหมีเคว 

 อิ่มอรอ่ยกบับุฟเฟ่ต ์3 ม้ือ และ กุง้มงักรโตะ๊ละ 1 ตวั 

 ฟรหีมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์2 คืน 4 ดาว  / ดานัง 3 ดาว 

 

ก าหนดการเดินทาง: ตลุาคม - ธนัวาคม 2562 

วนัแรก  กรุงเทพ –ดานงั – สะพานมงักรพ่นไฟ - รูปป้ันปลามงักร - สะพานแห่งความรกั 

13.00 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บิน Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.15 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานงั โดยเที่ยวบินที่  PG 997(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) 

18.05น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานงั)  

น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านขึ้ นรถโคช้ปรบัอากาศ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารเวียดนาม 

จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรกั ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รัก

กนัมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันปลา

มังกร ท่ี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองท่ีก าลังจากปลา

กลายเป็นมงักรในระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกบัความอลงัการ

ของ สะพานมังกรไฟท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 

เลนส ์ซ่ึงเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ี

โดยการแสดงน้ีจะเร่ิมเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์

http://bit.ly/2NMk5YE


 

เท่าน้ัน 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองดานงั  ADINA HOTEL , GIC LAND, OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า*** 

วนัที่สอง   หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน - หาดหมีเคว - เรือกระดง้ - ฮอยอนั 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     

จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน า

ท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือ

ดี  และช่างแกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก 17 น า

ท่านถ่ายรูปกบั หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซ่ึงเป็นหาดท่ีสวยปัง

ท่ีสุดของดานังก็ว่าได ้หาดหมีเควมีแนวชายหาดกวา้งขวาง และมี

ความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายท่ีน่ีขาวละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้

มากๆ มีแนวเกา้อ้ีชายหาดท่ีหลงัคามุงดว้ยจากตั้งเรียงราย สามารถ

นอนเอนและมองดูน ้าทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบเพลินๆทั้งวนั โดย

หาดหมีเควมีช่ือมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกัน

ใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ และภายหลงัสงครามส้ินสุด ก็เรียกแทนว่า 

หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเท่ียวหาดหมีเคว

ไดง้่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตวัเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนัง่

แท็กซ่ีหรือรถประจ าทางไปก็ไดเ้ลย เพราะมีป้ายรถเมลแ์ถวชายหาด

หลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแลว้จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น

กัม๊ทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระดง้ เป็น

หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีต

ช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ี

คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพ้ืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกัน

เป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง

ฮอยอัน เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้ับการขึ้ น

ทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ ท่ีบ ้านโบราณซ่ึงอายุ

เก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของ

เมืองฮอยอัน ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้ งในด้าน

ศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัย

โบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่

เขา้ไป ดงันั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**

น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซ่ึงเป็น  พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตร์

วัดกวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุ

ยาวนานกว่า 200 ปี ซ่ึงสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรม

ท่ียงัคงเหลือเขา้เม่ือศตวรรษท่ี 17 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร   

จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกับการนั่ง

กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและ

สายหมอกสมัผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศท่ีสาย

งามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมยัก่อน



 

ชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทหอ้งพัก 

รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอใหท้่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่านนัง่

รถไฟไต่เขา ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนามเพ่ือขึ้ นไปชม สวนดอกไมแ้ห่งความรัก Le Jardin 

D’Amour สไตลยุ์โรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วดัลิงอื๋

งแห่งบานาฮิวล ์ท่ีเป็นองคม์ีความสูงถึง 30 เมตร น าท่านชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงาน

ของคนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวลใ์นยุคแรกๆสามารถซ้ือไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึก

ได ้(ใหท้่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผ้ึง) จากน้ัน

น าท่านชมสถานท่ีแห่งใหมบ่นบาน่าฮิลลน้ั์นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก น้ันเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Mercure Danang French Village Bana Hills 

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที่พกั 3 ท่าน / มีแตห่อ้งพกั 2 ท่าน หรอืพกัเดี่ยวเท่านั้น) 

( ถา้พกั 3 ท่าน จะตอ้งพกัแบบหอ้ง Family เพิ่ม 1,400 บาท / หอ้ง ) 

วนัที่สาม   ใหท้่านไดอ้ิสะเตม็อิ่มบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งจุใจ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์

ใหท้่านไดอ้ิสระท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งจุใจ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

เที่ยวบนบาน่าฮิลลต์อ่ ไม่รอแลว้นะ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Mercure Danang French Village Bana Hills 

วนัที่สี่     บาน่าฮิลล ์- ตลาดฮาน – สนามบินดานงั – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์

ไดเ้วลาสมควร เดินทางกลบัสู่เมืองดานัง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารไทย+กุง้มงักร 

จากน้ันน าท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัหลิงอิ๋ง อยู่บน

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวดัใหญ่

ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงัใหภู้เขา 

หันหน้าออกสู่ทะเลเพ่ือเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ี

ออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดัท่ีตีประสานกบัเสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูสึ้กสงบ และสรา้งขวญัก าลงัใจ

อย่างดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง น าท่านไปละลายทรพัยท่ี์ ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ี

รวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ 

กระเป๋า สินคา้พ้ืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก 

ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพ่ือฝากคนท่ี

บา้น  

 

สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

18.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 998  



 

(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) 

20.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บา 

วนัทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 5-8 ตลุาคม 62 14,999.- 5,900.- 

วนัที่ 10-13 ตลุาคม 62 15,999.- 5,900.- 

วนัที่ 19-22 ตลุาคม 62 14,999.- 5,900.- 

วนัที่ 8-11 พฤศจกิายน 62 14,999.- 5,900.- 

วนัที่ 20-23 ธนัวาคม 62 15,999.- 5,900.- 

วนัที่ 28-31 ธนัวาคม 62 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 29 ธ.ค.- 1 ม.ค 63 23,999.- 6,900.- 

วนัที่ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค 63 23,999.- 6,900.- 



 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 
 



 

เง่ือนไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

ทวัรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการ

เดินทาง 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบรูณ ์ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินมดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้

การยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไข

กบัสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิม

เขา้มาช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรพัยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


