รหัสโปรแกรม : 22849 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ สนุกสนานกับล่องเรือกระด้ง
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ ทีด่ านัง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ระดับดาว / ดานัง 4 ระดับดาว

กำหนดการเดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2565
วันแรก
สุวรรณภูม-ิ ดานัง-บาน่าฮิลล์
07.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน VIETJET AIR โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิ น
10.50 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ960
12.30น
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่
ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัส
อากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บ
ภาพแห่ งความสวยงาม ซึ่ง สมัยก่ อ นชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็น
เมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก
ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่ ร อให้ท่านไปเล่น สวน
สนุก แบบไม่อั้น นำท่านนั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนาม
เพื่อ ขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์
ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชมพระยูไลองค์
ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นำ
ท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อ ยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่
เขามาค้นพบบานาฮิวล์ ในยุคแรกๆสามารถซื้อ ไวน์ชนิดต่างๆกลับ ไป
เป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรี
ทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง ) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บน
บาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่า
ฮิลล์ (2)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มหี อ้ งที่พกั 3 ท่าน / มีแต่หอ้ งพัก 2 ท่าน หรือพักเดีย่ วเท่านัน้ )
( ถ้าพัก 3 ท่าน จะต้องพักแบบห้อง Family เพิม่ 700 บาท / ห้อง )

วันสอง
เช้า

บาน่าฮิลล์-หมูบ่ ้านหินแกะสลักอ่อน-หาดหมีเคว-ล่องเรือกระด้ง-ฮอยอัน-สะพานแห่งความรัก=รูปปั้นปลามังกร=สะพาน
มังกรไฟ
รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (3)

ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านลงกระเช้าสูด่ านัง
เที่ยง

ค่ำ

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำ
ท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี
และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก 17 นำท่าน
ถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดที่สวยปังที่สุด
ของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความ
ยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มี
แนวเก้าอี้ชายหาดที่ หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงราย สามารถนอน
เอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมี
เควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกันใช้เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลังสงครามสิ้นสุด ก็เรียกแทนว่า หาด
ไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ย วหาดหมีเควได้
ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่ง
แท็กซี่หรือรถประจำทางไปก็ได้เลย เพราะมีปา้ ยรถเมล์แถวชายหาด
หลายจุด เดินไปต่ ออี กนิด ก็ถึ งแล้ วจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่
บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็น
หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีต
ช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคน
ที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่ านจะได้ชมวัฒนธรรม
อันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะ
หยอกล้ อ กั น ไปมานำที่ พ ายเรื อ มาเคาะกั น เป็ นจั ง หวะดนตรี สุ ด
สนุกสนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือ งฮอยอัน เที่ยวชมเมือง
มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมได้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นจาก UNESCO
มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรง
กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่
ซ้ำแบบทั้งในด้านศิ ลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมื องท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมือ งฮอยอัน ไม่
อนุญ าตให้นำรถใหญ่ เข้าไป ดัง นั้น การเดิน ชมเมื อ งจึง เป็นวิธีท่ อ งเที่ย วที่ดี ที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ ปุ่น ซึ่งเป็น
พิพิธภัณ ฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมือ่ ศตวรรษที่ 17
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (5)
จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูป
ปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับ
ความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุด
ของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

นำท่านเข้าสูท่ พี่ กั ดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันสาม
เช้า

วัดหลิงอิง๋ -ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (6)
จากนั้นนำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่ า (Son
Tra) ทางเหนื อ ของเมื อ งดานั ง เป็ น วัด ใหญ่ ที่ สุ ด ของที่ นี่ รู ป ปั้น ปู นขาวของเจ้ าแม่
กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมง
ที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สกึ สงบ และ
สร้างขวัญกำลังใจอย่างดี เยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง นำท่านช้อปปิ้ง
ร้านของฝากดานัง
นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้ง
ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง
โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้
แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สูส่ นามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสูก่ รุงเทพฯ

เทีย่ ง
13.15 น.
14.55 น.

บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น (7)
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เทีย่ วบินที่ VZ961
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

รายการท่องเทีย่ วนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นีถ้ อื เป็นเอกสิทธิข์ องผู้จดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

พักเดีย่ ว

12,899.-

3,000.-

12,899.12,899.12,899.12,899.-

3,000.3,000.3,000.3,000.-

13,899.11,899.12,899.12,899.-

3,000.3,000.3,000.3,000.-

12,899.12,899.12,899.12,899.13,899.-

3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.-

12,899.13,899.12,899.12,899.-

3,000.3,000.3,000.3,000.-

12,899.12,899.12,899.12,899.-

3,000.3,000.3,000.3,000.-

12,899.13,899.13,899.-

3,000.3,000.3,000.-

เมษษยน 2565
วันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 65

พฤษภาคม 2565
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565
วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565
มิถนุ ายน 2565
วันที่ 3-5 มิถนุ ายน 2565
วันที่ 10-12 มิถนุ ายน 2565
วันที่ 17-19 มิถนุ ายน 2565
วันที่ 24-26 มิถนุ ายน 2565
กรกฎาคม 2565
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565
วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565
กันยายน 2565
วันที่ 2-4 กันยายน 2565
วันที่ 9-11 กันยายน 2565
วันที่ 16-18 กันยายน 2565
วันที่ 23-25 กันยายน 2565
ตุลาคม 2565
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2565
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท
อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
✓ ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม
✓ ค่าทีพ่ ักตามระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ
✓ ค่ารถรับ-ส่งนำเทีย่ วตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
✓ ประกันโควิด & สุขภาพ วงเงินค่ารักษา 5 แสน/ท่าน ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควิด

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 800 บาท ขึ้นอยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
เงือ่ นไขในการจอง
• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนการ
เดินทาง
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณี
ที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
➢ ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมือ่ ได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจำ
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทา
จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็น
กรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า -ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
4. ในกรณี กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการั นตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกั บสายการบิน
รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เศษ เช่ น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ ย วบิ น พิ เศษที่ เพิ่ ม เข้ามาช่ วงวั น หยุ ด หรื อ
เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ
ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืน
เงินได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้ อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุ เหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
➢ หรือโทร 02-234-5936

