
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22396 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 ฟรนีัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 ชมวิวบนสะพานมือยกสทีอง ณ บาน่าฮิลล ์(Golden Bridge) 

 สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิง ณ ตลาดฮาน 

 ถ่ายรูปคู่กบัสะพานมงักรพ่นไฟ 

 ฟรหีมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์2 คืน 4 ดาว / ดานงั 1 คืน 5 ดาว 

 ไม่รวมตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม /และหลงักลบัจากดานงั RT-PCR อีก 1 ครั้ง 
 

กรณีลกูคา้มีซ้ือตัว๋ภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ที่อีกครัง้ 

เน่ืองจากเครือ่งบินท่ีใชจ้ะเป็นการเหมาล า ดงันั้นเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ก าหนดการเดินทาง: 31 ธนัวาคม2564 – 3มกราคม 2565 

วนัแรก  กรุงเทพ –ดานงั – COVID TEST – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน - สะพานมงักร 

07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการบิน 

VIETJET AIR  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.50 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานงั โดยเที่ยวบินที่  VZ…… 

12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) น าท่านผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร น าท่านตรวจเอกสารวีซ่า (รวมในทวัรแ์ลว้) พรอ้มเดินทางเขา้โรงแรมเพ่ือตรวจ 

COVID TEST โดยท าการ RT-PCR (รวมในทวัรแ์ลว้) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร Rise Mount Hotel 

  จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน าท่านเขา้ชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ท่ี

มีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และช่างแกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก พรอ้มกบันัง่รถบัส

เที่ยวชมเมืองดานงั 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร Rise Mount Hotel 

  เชิญท่านถ่ายรูปกบั สะพานมังกรไฟ ท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซ่ึงเป็นสะพานท่ี

ตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ี (ถ่ายบนรถ) หรืออาจจะไดล้งไปถ่ายดา้นล่าง (แจง้หนา้

งานอีกครั้ง) 



 

 

ที่พกัเมืองดานัง Rise Mount Hotel ระดบั 5 ดาว 

 

วนัที่สอง   วดัหลิงอิ๋ง – พิพิธภณัฑป์ระตมิากรรมจาม - บาน่าฮิลล ์

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     

  จากน้ันน าท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัห

ลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือ

ของเมืองดานัง เป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูน

ขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหันหลงัใหภู้เขา หนัหน้า

ออกสู่ทะเลเพ่ือเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมง

ท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดัท่ีตีประสานกบัเสียง

คล่ืนน้ันช่วยให้ชาวเรือรู ้สึกสงบ และสร้างขวัญ

ก าลงัใจอยา่งดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคน

ด า นั ง  จ า ก น้ั น น า ท่ า น ไ ป  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์

ประตมิากรรมจาม ดานังตั้งอยูท่ี่หวัมุมติดกบัถนน

สวยสองสายของนครดานังคือถนนสองกนัยาและ

จึงญือเวือง ถูกก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมกอทิก

เมื่อปีค.ศ.๑๙๑๕ โดยคนฝรัง่เศสเพ่ือเป็นสถานท่ี

เ ก็ บ รั ก ษ า แ ล ะ แ ส ด ง วั ต ถุ ส่ิ ง ข อ ง เ ก่ี ย ว กั บ

ราชอาณาจักรจามท่ีคน้พบตามพระปรางค์และ

ก าแพงของชาวจาม ณ บริเวณริมฝ่ังทะเลภาคกลางและเขตท่ีราบสูงเตยเงวียนงของเวียดนาม  ปัจจุบนัท่ีน่ี

เก็บรกัษาส่ิงของวตัถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ช้ิน ส่วนท่ีน ามาจดัแสดงมี ๕๐๐ ช้ิน เท่าน้ัน โดย

แบ่งหอ้งจดัแสดงตามสถานท่ีคน้พบส่ิงของวตัถุเช่น หอ้งหมีเซิน หอ้งจ่าเก่ียว หอ้งด่งเซืองและหอ้งทา้ปเห

มิ่น ทั้งน้ีช่วยใหผู้ม้าชมเขา้ใจสถาปัตยกรรมจามท่ีเป็นเอกลกัษณว์ฒันธรรมของแต่ละถ่ิน 



 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ Brilliant SeaFood 

Restaurant 

จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลิน

กบัการนัง่กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 

6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศท่ี

หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศท่ีสายงามของภูเขา

ฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมยัก่อน

ชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอีก

แห่งหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทหอ้งพัก 

รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้

ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่านนัง่รถไฟ

ไต่เขา ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนามเพ่ือขึ้ นไปชม 

สวนดอกไมแ้ห่งความรัก Le Jardin D’Amour 

สไตล์ยุโรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด 

น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบา

นาฮิวล ์ท่ีเป็นองคม์ีความสูงถึง 30 เมตร น าท่าน

ชมอุโมงค์เก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคน

ฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆ

สามารถซ้ือไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึกได ้(ให้

ท่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D 

ฟรีทุกอย่าง / ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผ้ึง) จากน้ันน าท่านชมสถานท่ีแห่งใหม่บนบาน่าฮิลลน้ั์นก็คือ สะพานสี

ทองหรือสะพานมือยก น้ันเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

  ที่พกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

วนัที่สาม   บาน่าฮิลล ์

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์

ใหท้่านไดอิ้สระท่องเที่ยวบนบาน่าฮิลลเ์ต็มวัน รบับรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานา

ฮิลลท่ี์มีความสูง 1300 เมตรเทียบกบัระดบัน ้าทะเลซ่ึงแต่ก่อนเป็นท่ีพกัตากอากาศของกลุ่มทหารฝรัง่เศส

ในช่วงท่ีเขามาท าสงครามในประเทศเวียดนาม  ท่านจะไดซึ้มซบัอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโร

แมนติก ท่ีมาดว้ยหมอกและดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลลคื์อในเวลาหน่ึง

วนัจะครบ 4 ฤดู เชา้เป็นฤดูใบไมผ้ลิ เท่ียงเป็นฤดูรอ้น บ่ายเป็นฤดูใบไมร้่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ใหท่้าน

อิสระกบักิจกรรมเคร่ืองเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองคใ์หญ่อยูบ่นยอดเขาบานาฮิลล ์

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

  ใหท้า่นไดอิ้สระทอ่งเที่ยวบนบาน่าฮิลลเ์ต็มวนั  

  COVID TEST โดยท าการ RT-PCR (รวมในทวัรแ์ลว้) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

  ที่พกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  

 

 



 

วนัที่สี่      บาน่าฮิลล ์– สนามบินดานงั – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่ โรงแรม   

  ไดเ้วลาอนัเหมาะสมจากนั้นน าท่านลงจากบาน่าฮิลล ์สู่เมืองดานงั 

น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

เที่ยง  บรกิารขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ช้ิน 

13.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบนิที่ VZ……. 

14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการทอ่งเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 
 

ค่าทปิไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 4,000 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เครื่องเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านั้น) 

 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)์ 

 ค่าเบ้ียประกนัโควิด -19 ในการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินค่ารกัษาพยาบาล 50,000 US 

 รวมตรวจ RT-PCE 2 ครั้ง ท่ีอยูเ่วียดนาม ไปถึงดานัง – ก่อนกลบัไทย 1 วนั 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

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

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

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

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 RT-PCE ก่อนเดินทาง 72 ชม ทีไทยก่อนขึ้ นเคร่ือง / และวนัท่ีกลบัถึงประเทศไทยและท่ีพกั 1 คืน 
 

 

วนัทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตียงคู่  
นอน 2 ทา่น 

พกัเด่ียว 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 64 – 3มกราคม 65 26,899.- 7,900.- 



 

เง่ือนไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 10,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทาง  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป   หกัค่าใชจ้่ายตามจริง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขึ้ นไป คืนค่าใชจ้่าย 50% หรือ หกัค่าใชจ้่ายตามจริง 

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั   เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป (เปล่ียนแปลงผูเ้ดินทางไดท้ั้งน่าน) 

3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกับ

สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มา

ช่วงวนัหยุด 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 เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน บริษัทฯไมร่บัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้

 

 

 

 



 

 


