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รหัสโปรแกรม : 23571 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
เวียดนาม   ดานัง  ฮอยอัน  บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน 

เข้าพักเมืองเทพนิยาย “บานาฮิลล์” ชม สวนดอกไม้  สะพานมือทอง  หมู่บ้านฝรั่งเศส  โรงไวน์ 
❖ วัดหลินอึ๋ง ❖ หมู่บ้านกั๊มทาน(นั่งเรือกระด้ง) ❖ เมืองมรดกโลกฮอยอัน 

❖ พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ เฝอเวียดนาม / บุฟเฟ่ตน์านาชาติ / กุ้งมังกร  
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันแรก สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินดำนัง – เขำบำนำฮิลล์ + (หมู่บ้ำนฝร่ังเศส+โรงไวน์ Debay Wine Cellar+สะพำน
ทอง+สวนดอกไม้+สวนสนุก) *พกับนบำนำฮิลล์                                                                                               (-/L/D) 

07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สำยกำรบิน THAI AIR 
ASIA ประตู 1-2 โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดำนัง โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD636 
11.30 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดำนัง ประเทศเวียดนำม  ดำนัง (Danang) เมืองท่าติดทะเลท่ีมีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 4 ของเวียดนาม ตั้งอยูร่ะหวา่งกรุงฮานอยกบันครโฮจิมินท ์(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) ผา่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 

***เท่ียวบินอำจมีกำรเปลีย่นแปลงท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด*** 
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนู เฝอเวียดนำม ต้นต ำรับเวียดนำม เสิร์ฟพร้อมกบัชำเย็นเวียดนำม) 

☞  น าท่านเดินทางสู่  เขำบำนำฮิลล์ (Ba Na Hill) อยูใ่นจงัหวดัดานงั ห่างจากตวัเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มีความ
สูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,487 เมตร ภูเขาแห่งน้ีถูกเนรมิตขึ้นใหม่ให้มีทั้ง โรงแรมท่ีพกั วดัวาอาราม หมู่บา้นฝร่ังเศส 
สวนสนุก สวนดอกไม ้พร้อมกบัสะพานริมเขาสุดอลงัการแห่งใหม่ Hilight!! น่ังกระเช้ำยำวท่ีสุดในโลก ได้รับกำร
บันทึกสถิติโลกโดยเวิลด์เรคคอร์ด World Record ประเภท Non Stop กระเช้ำนี้มีควำมยำวถึง 5,042 เมตร  เป็น
สถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดของเวียดนามกลาง ถูกคน้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนาม ไดส้ร้าง “แฟนตา
ซี ปาร์ค” สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ สร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลาง
สายหมอกบนยอดเขาแห่งน้ี 

 
 อสิระทุกท่ำนตำมอธัยำศัย บนบำนำฮิลล์ แห่งนีม้ีสถำนท่ีน่ำสนใจมำกมำย อำทิ เช่น 

☞  ชม หมู่บ้ำนฝร่ังเศส (French Village) หมู่บา้นสไตล์ฝร่ังเศสสมยัยุคกลางท่ีถูกสร้างเพื่อเป็นเมืองตากอากาศ
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานท่ีแห่งน้ีจะมีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม โบสถ ์ร้านขายของท่ีระลึก. 

☞  ชม โรงไวน์ (Debay Wine Cellar) โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายมุากกวา่ 100 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝร่ังเศส ไวน์ท่ีน่ีจะถูกเก็บ
รักษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16-20 องศา หอ้งเก็บไวน์จะอยูลึ่กลงไป 100 เมตร. 

☞  ชม สะพำนทอง (Golden Bridge) มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหนา้ผาท่ีสวยงามมากท่ีสุด
ในโลก ถูกเนรมิตให้ตั้ งอยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดับน ้ าทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 150 เมตร ตวัสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พร้อมกบัมีรูปป้ันมือยกัษ์คลา้ยกบัการยกชูสะพานไว ้ดูสวย
อลงัการและยงัสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบ้ืองล่างไดอี้กต่างหาก เรียกไดว้า่เป็นจุดเช็กอินท่ีห้ามพลาดของบานาฮิลล์
เลยทีเดียว 
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☞  ชม สวนดอกไม้  ไฮไลทอี์กหน่ึงจุดบนบานาฮิลล ์เน่ืองจากสภาพอากาศเยน็ตลอดทั้งปี จึงท าใหด้อกไมบ้นเขาแห่ง
น้ีมีสีสันสวยสดงดงาม เชิญท่านช่ืนชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธ์และเก็บภาพประทบัใจ 

 ☞  สู่ สวนสนุกแฟนตำซีปำร์ค (Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ อีกหน่ึงเมืองเทพนิยาย 
ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบใหท้่านไดท้า้ทายความมนัส์ อาทิเช่น หนงั
4D,บา้นผีสิง,ถ ้าไดโนเสาร์,รถไฟเหาะและอ่ืนๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกแห่งน้ีท่านยงัสามารถเดินชอ้ปป้ิงเลือก
ซ้ือของท่ีระลึก มีร้านอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย (รวมค่าเคร่ืองเล่น
ในสวนสนุก ยกเวน้ค่าเขา้พิพิธภณัฑหุ่์นขึ้ ผ้ึง)  ห้ำมพลำด !! สัมผสัประสบการณ์ใหม่ไปกบั รถรำงอัลไพน์โคสเตอร์ 
(Alpine Coaster) นั่งรถรางชมธรรมชาติ เคร่ืองเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเล็กบงัคบัด้วยมือ 
สามารถควบคุมให้ชา้หรือเร็วได ้ปลอดภยั สามารถนัง่ได ้2 คน เชิญท่านสนุกสนานกบัรถรางและชมธรรมชาติของ
เขาบานาฮิลล.์  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (บุฟเฟ่ต์อำหำรนำนำชำติบนบำนำฮิลล์)  
 ท่ีพกั  MERCURE  BANA  HILL  FRENCH  VILLAGE  HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
หมำยเหต ุกรณีลูกค้ำเดินทำง 3 ท่ำน ห้องพกับนบำนำฮิลล์ เป็นห้องแบบ Family Bunk (เตียง 2 ช้ัน 2 เตียง)  
โดยมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ 1,200 บำท/ห้อง/คืน *** เน่ืองด้วยห้องพกับนบำนำฮิลล์ ไม่มีห้องพกับริกำรส ำหรับ 3 ท่ำน *** 

***คืนที่เข้ำพกับนบำน่ำฮิลล์ อำจมีสลับคืนเข้ำพกั แต่ทั้งนีร้ำยกำรท่องเที่ยวยงัคงเหมือนเดิม*** 
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วันท่ีสอง บำนำฮิลล์ – เมืองฮอยอนั – ร้ำน OTOP – หมู่บ้ำนกัม๊ทำน (น่ังเรือกระด้ง) – เมืองมรดกโลกฮอยอนั (วัด บ้ำนโบรำณ 
สะพำนญ่ีปุ่น) – สะพำนแห่งควำมรัก (Love Bridge) – สะพำนมังกร (Dragon Bridge)                                 (B/L/D) 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงลงจำกยอดเขำ 

☞ จากนั้นน าท่านสู่ เมืองฮอยอัน ให้ท่านอิสระพกัผ่อนชมวิวบนรถ. ระหว่างทางแวะ ร้ำน OTOP ให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

☞ สู่ เมืองฮอยอัน (HOI AN) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขต
จงัหวดักว๋างนาม มีประชากรอาศยัอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ในปี พ .ศ .2542 องค์กำรยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่ำของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็น
ตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองไดรั้บการอนุรักษ์
ให้อยู่ในสภาพเดิมไวไ้ด้เป็นอย่างดี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนรถพร้อมชม
บรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบา้น ระหวา่งทางแวะ ร้ำน OTOP ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 ☞ สู่ หมู่บ้ำนกั๊มทำน (Cam Thanh Water Coconut Village) หมู่บา้นเล็กๆ ในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพร้าว
ริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมงให้ท่านได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการ “นั่งเรือกระด้ง”  (ในอดีตเรือกระดง้ใชส้ าหรับขนของระหว่างเรือล าใหญ่ ลกัษณะจะ
เป็นตระกร้าไมไ้ผส่านคร่ึงวงกลม ทาดว้ยน ้ายาเคลือบกนัน ้ าปัจจุบนัน ามาใชใ้นการท่องเท่ียว) ล่องเรือไปตามสายน ้ า
ชมธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ินใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 15 นาที.  

 

 
 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร    
รำยกำรอำหำร : SEAFOOD SALAD / ปลำทอด-ย ำมะม่วง / กุ้งผัดซอส / ผักผัดน ้ำมันหอย / ไก่ทอดซอส / เต้ำหู้ / 

ปอเป๊ียะไส้ทะเลทอด / ไข่ซอสเนย / ต้มย ำ / ข้ำวสวย-ผลไม้ **(รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

☞ เท่ียวชม เมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) ชมเมืองเก่าถนนสายวฒันธรรม “ถนนต
รันฝู” สองฝ่ังเป็นท่ีตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย ชมคฤหาสน์หลงัใหญ่ท่ีสุดของถนนสายน้ีอายุเกือบ 200 ปี  ชม 
วัดกวำงดง (Quang Dong Temple) วดัจีนสร้างขึ้นในปี 1885 เป็นท่ีนิยมส าหรับครอบครัวผูท่ี้มีเช้ือสายจีนและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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นกัท่องเท่ียวชาวจีนมากราบไหวข้อพร อิสระท่านขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและถ่ายภาพตามอธัยาศยั ชม บ้ำนโบรำณ (Old 
House) บา้นโบราณหลงัคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสานท่ีมีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเก่าๆตาม
อธัยาศยั ชม สะพำนญ่ีปุ่น (Japan Bridge) ซ่ึงเป็น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี สัญลกัษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอนั 
สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่ นท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองฮอยอนั เพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญ่ีปุ่ นอีกฝ่ังคลองกบัชุมชนชาวจีน 
เป็นการเช่ือมต่อเส้นทางการคา้ขายของทั้งสองฝ่ัง สะพานสร้างดว้ยปูนและไม ้หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาโบราณ 
เป็นสัญลกัษณ์ของสันติภาพและมิตรภาพ ภายในมีศาลเจา้เพื่อเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนและสะพาน
แห่งน้ีเร่ิมสร้างในปีวอกและสร้างเสร็จในปีจอ จึงมีรูปป้ันลิงกบัหมาอยู่ท่ีปลายสะพานทั้งสองฝ่ัง อิสระเดินชมเมือง
มรดกโลก จนถึงเวลำนัดหมำย.   น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองดำนัง (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) 
 

 
☞ ชม  สะพำนแห่งควำมรัก (Love Bridge) ท่ีคู่รักนิยมพากนัมาถ่ายรูป เขียนช่ือคลอ้งกุญแจบนสะพานแห่งน้ี  เป็น
อีกจุดท่ีนิยมส าหรับวยัรุ่นและนกัท่องเท่ียว. 

☞ ชม สะพำนมังกร (Dragon Bridge)  สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม มีความยาว 
666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮานประเทศเวียดนาม สะพานมงักรถูกสร้างขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว เป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยไดเ้ปิดใชง้านตั้งแต่
ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนาม. 

 
 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
รำยกำรอำหำร : ย ำทะเล-มะม่วง / ปลำนึ่ง / กุ้งมังกรผัดซอสกระเทียม(โต๊ะละตัว) / ผักผัดน ้ำมันหอย / หอยนึ่ง / 

ปลำหมึกทอดน ้ำปลำ / ไข่เจียว / ไก่ย่ำง / ต้มย ำปลำ / ข้ำวสวย-ผลไม้ **(รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดย

ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

 ท่ีพกั PARZE OCEAN DANANG HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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วันท่ีสำม เมืองดำนัง – วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Pagoda) – โบสถ์คริสต์สีชมพู  –  ตลำดฮำน – สนำมบินดำนัง – สนำมบินดอน
เมือง (กรุงเทพฯ)                                                                                                                                             (B/L/-) 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม    

☞ สู่  วัดหลินอึ๋ง   (Linh Ung Pagoda)  วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั อยู่
บนคาบสมุทร เซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจ้าแม่
กวนอิมและเทพองคต์่างๆ ไฮไลท์ของวัดนี้เป็นท่ีประดิษฐำนเจ้ำแม่กวนอิม
ยืนองค์ใหญ่สีขำว ท่ีมีควำมสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐำนดอกบัวกว้ำง 35 
เมตร ยนืหนัหนา้ออกไปทางทะเลและหนัหลงัใหภู้เขา คอยปกป้องคุม้ครอง 
วดัน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นนิยมมากราบไหวข้อพรและยงัเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานงั 

☞ แวะเช็คอิน ถ่ายรูป โบสถ์คริสต์ดำนัง (Danang Cathedral) หรือโบสถ์
คริสต์สีชมพู  สร้างขึ้ นสมัยเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส 
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิก ยตกแต่งดว้ยความประณีตสวยงาม ตวัโบสถเ์ป็น
สีชมพูทั้งหลงั ตดัขอบดว้ยสีขาว เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไม่ควรตอ้งพลาดเม่ือมาเยอืนเมืองดานงั 

 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
รำยกำรอำหำร : เฝอเวียดนำม / ขนมเบื้องไส้กุ้ง / แหนมเนือง / ขนมจีน-หมูย่ำง / น ้ำมะนำวตะไคร้ / น ้ำชำ Am Thuc 

Xeo **(รายการอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

☞ อิสระชอ้ปป้ิง ตลำดฮำน อิสระเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่างๆ เป็นตลาดสด

และขายสินคา้พื้นเมืองของเมืองดานงั ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
18.10 น . เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD639 
19.55 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 
 

 
 

หมำยเหตุ : เท่ียวบิน (สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำม
เหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำร
เวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม โดยทำงบริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  
รำคำ / ท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว 
ศ.-อำ. 21-23 ตุลำคม 2565 14,455 +3,500 
ศ.-อำ. 28-30 ตุลำคม 2565 13,555 +3,500 
ศ.-อำ. 04-06 พฤศจิกำยน 2565 13,555 +3,500 
ศ.-อำ. 11-13 พฤศจิกำยน 2565 13,555 +3,500 
ศ.-อำ. 18-20 พฤศจิกำยน 2565 13,555 +3,500 
ศ.-อำ. 25-27 พฤศจิกำยน 2565 13,555 +3,500 
ศ.-อำ. 02-04 ธันวำคม 2565 14,455 +3,500 
ศ.-อำ. 09-11 ธันวำคม 2565 14,455 +3,500 

 

 

หมำยเหตุ กรณีลูกค้ำเดินทำง 3 ท่ำน ห้องพกับนบำนำฮิลล์ เป็นห้องแบบ Family Bunk (เตยีง 2 ช้ัน 2 เตียง)  
โดยมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ 1,200 บำท/ห้อง/คืน 

*** เน่ืองด้วยห้องพกับนบำนำฮิลล์ ไม่มีห้องพกับริกำรส ำหรับ 3 ท่ำน *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป -ก ลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงท าให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA 
BED  ท้ังนีขึ้น้อยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  

โปรแกรมทัวร์ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ / ทำรกต้องมีอำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงไปและกลับ 
*ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนั้น  กรณีต่ำงชำติช ำระเพิม่ 3,000 บำท  

ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ำนละ   1,200 บำท / ตลอดกำรเดินทำง / ต่อท่ำน  
*ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง* 

ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ**  ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน 



VWDAD32FD1  เวียดนาม ดานงั บานาฮิลล ์ฮอยอนั (นอนบานาฮิลล)์  3 วนั 2 คืน BY FD                                                                                                                           8 

หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเด่ียว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ค่าบริการค่าห้องพักเด่ียวเพ่ิมกับผู้เข้าพัก 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่ำทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,200 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบินในวันเดินทำง  
 ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ** ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 50 บำท / ท่ำน / วัน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ  

 ค่ำตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทำง 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองกรุณา ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 7,000 บำท พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ

อนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่ง 35 วนั หาก
ท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ 
ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

**กรณีเดินทำงช่วงวันหยุดยำว เช่น สงกรำนต์ ปีใหม่ ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท** 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

กำรยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 
1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ (ไม่
ละนบัรวมเสาร์ อาทิตย ์แ วนัหยดุราชการ) 
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2. กรณีตอ้งท าวีซ่า ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป
แลว้หรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบ
ล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนัท าการ (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋  1 ใบ  +ส่วนต่างของภาษีน ้า มนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้  ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ (ไม่
นบัรวมเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 
 

หมำยเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ  /หรือ  เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ )WHEELCHAIR(, เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
ข้อควรระวัง    
กรณีถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ กรุณำเช็คเร่ืองกำรย่ืนวีซ่ำเข้ำประเทศเวียดนำม กบัเจ้ำหน้ำท่ีทุกคร้ัง 

-กรณีลูกค้ำท่ีต้องเดินทำงด้วยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรำยละเอยีดวันเวลำ เท่ียวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทำงบริษัททัวร์ ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศ  

บรับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรท่องเท่ียวเท่ำน้ัน ค่ำทัวร์ท่ีช ำระกบัผู้จัด เป็นกำรช ำระขำดก่อนเดินทำงและผู้จัดได้ช ำระต่อให้กั
   ทำงสำยกำรบิน โรงแรม หรือสถำนท่ีเท่ียวต่ำงๆ แบบช ำระขำดก่อนออกเดินทำงเช่นกนั  ฉะนั้นหำกท่ำนไม่ได้ร่วมเดินทำงหรือ
ใช้บริกำรตำมรำยกำรไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด หรือได้รับกำรปฎิเสธเข้ำหรือออกเมืองจำกประเทศในรำยกำรประเทศไทยและประเทศ)
เวียดนำม ทำงผู้จัดขอสงวนสิทธิในกำรคืนเงินทุกกรณี 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล**  
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณำน ำพำสปอร์ตติดตัวมำในวันเดินทำง  
พำสปอร์ตต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน ขึน้ไป ก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ำกระดำษไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ 

ส ำหรับผู้เดินทำงท่ีอำยุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทำงกบับิดำ มำรดำ  
ต้องมีจดหมำยยินยอมจำกบิดำ มำรดำให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศด้วย 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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