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CODE: VN03A PACKAGE VIETNAM 3D2N  

แพค็เกจเที่ยวเวยีดนามแบบกรุป๊สว่นตวั 3วนั 2คนื 
เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอัน บานาฮลิล ์

ราคาเริม่ตน้ทา่นละ 7,999 บาท  
 

 พกัโรงแรม 4 ดาวบนบานาฮลิล ์1 คนื และดานงั 1 คนืพรอ้มอาหารเชา้ 
 ทานบฟุเฟ่ตน์านาชาตบินบานาฮลิล ์
 ไกดท์อ้งถิน่สามารถพดูภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษได้ 
 รถน าเที่ยวพรอ้มคนขบัสว่นตัว 
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*เขา้รา้นอาหารไดต้ามอธัยาศยั ไกดส์ามารถแนะน าได ้

อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ผูใ้หญร่าคาทา่นละ เดก็ 
พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ 

4-5 ทา่น 9,999.- 
ไมม่รีาคาเดก็ 

3,500.- 
6-9 ทา่น 8,999.- 3,500.- 
10 ทา่นขึน้ไป 7,999.- 3,500.- 

*ราคานีไ้มร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 
 
สถานทีท่อ่งเที่ยวในแพค็เกจ 
BA NA HILLS – GOLDEN BRIDGE 
บานาฮิลล์ น าท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ าไปกับวิวทิวทัศน์
ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้า
ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับ
การบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึง
สถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุด
ยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็น
รีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง 
ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่ง
เมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั ่งเศสเมื ่อสมัยที ่ฝรั ่งเศสเป็นเจ้า
อาณานิคม จึงได้ม ีการสร้างถนนขึ ้นไปบนภูเขา สร้างที ่พ ัก สิ ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื ่อใช้เป็นที ่พักผ่อน เนื ่องจากที ่นี ่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเท่านั้น บริเวณลานกว้างเมื่อท่านเดินทางขึ้นมาถึง บานา
ฮิลล์ แห่งนี้ท่านจะได้พบกับลูกโลกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้
ต่างๆตามฤดูกาล หรือเมื ่อมีเทศกาลต่างๆ  จากนั้น น าท่านชม 
สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวอยู่บนเขาบา
นาฮิลล์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพา
โนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม จากนั้น อิสระเล่นสวนสนุกขนาด
ใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็นสวนสนุกทั้งในร่ม และ กลางแจ้ง

โรงแรมทีพ่กั 
วันที ่ ทีพ่กั มือ้เชา้ มือ้กลางวนั มือ้เยน็ 

1 Mercure Ba Na Hill (4stars)  - ✓บุฟเฟ่ต์ 
2 Roliva Danang hotel (4stars) หรือระดับเทียบเท่า ✓ - - 
3 - ✓ -  
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ขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถ้ าไดโนเสาร์ 
ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเล่นต่างๆ ทั้งหวาดเสียว และระทึกขวัญ นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันอีก
ด้วย 
พเิศษ!!! บฟุเฟต่น์านาชาต ิณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 
 
เมอืงฮอยอนั - นัง่เรอืกระด้ง 
เมืองโบราณฮอยอัน เป็นเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษา
ความเป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องด้วยเป็นตัวอย่าง
ของเมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-
19 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!
นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมือง
ฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พัก
อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่าน
สามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหล่านี้ เพื่อเอากลับไปเป็นของ

ฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน 
 
 
วัดหลนิอึง๋ Linh Ứng  
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายใน
วิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของ
ชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร
ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอย
ปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง 
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สะพานมงักร 
สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม สะพานยาว 666 เมตร มีความกว้าง
ของผิวจราจรรวม 6 เลน  เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ าฮัน 
นับเป็นการสร้างสะพานที่ ใช้สถาปัตยกรรมบวกกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยใช้แรงบันดาลใจจากต านานมังกรของเวียดนามที่สืบ
ทอดกันมานับ 1,000 ปี  ความน่าสนใจของสะพานมังกร  ทุกวันหยุด
สุดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลาพลบค่ า จะมีการเปิดไฟประดับบนสะพานมังกร
ซึ่งประกอบด้วยไฟ LED กว่า 1,000 ดวงอย่างสวยงาม  มีการแสดง
มังกรพ่นไฟที่สวยงาม  ปัจจุบันสะพานมังกรกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองดานัง และกลายเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเวียดนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
รถน าเที่ยวพรอ้มคนขบัทีเ่วยีดนาม 
รถตู้ขนาดใหญ่ 10-16 ที่นั่ง นั่งสบาย  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน(  
อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม(  
กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียง
แทน 
กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย ค่าพักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท หรือสามารถพัก 3 ท่าน พักเป็นเตียง 2 ชั้น 2 
เตียงค่ะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 700 บาท / ท่าน   (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)์ 

2. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น  
3. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสาร
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รับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มได้
จากบริษัทประกันทั่วไป 

4. ไกด์ท้องถิ่น สามารถพูดภาษาไทยได้ หรือภาษาอังกฤษได้ 
5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./

วัน( 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย ลูกค้าเดินทางเอง (หากต้องการหัวหน้าทัวร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม( 
4. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 15  USD หรอืตามความพึง่พอใจ 
5. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคา่ภาษสีนามบนิ (บริษัทมีบริการออกตั๋วสายการบิน) 

  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเขา้ใจตรงกันระหว่างทา่นลกูคา้
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
7. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
10. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
11 .การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่ง
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เกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น  (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงิน
คุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร.บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน า
เที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข ้อยกเว้นแผนเติม
จากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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