
 

 

  

 
 

 
 

➢ ฟรีนัง่กระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนกุบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น 

➢ ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล ์(Golden Bridge) 

➢ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดฮาน 

➢ ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ สนุกสนานกบัล่องเรือกระด้ง 

➢ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิบนบาน่าฮิลล ์และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ ที่ดานัง 

➢ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ระดับดาว / ดานัง 4 ระดับดาว 

 

 



 

 

 

กำหนดการเดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2565 

วันแรก  สุวรรณภูมิ – ดานัง - บาน่าฮิลล ์

07.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน 

VIETJET AIR  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.50 น.     นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ960 

12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำท่านผ่านด่านตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่ง

กระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขา

และสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่

สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่ง

สมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่ง

หนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ 

สวนสนุก (Fantasy Park) ทีร่อให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบ

ไม่อั้น นำท่านน่ังรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนาม

เพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour 

สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชม

พระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มี

ความสูงถึง 30 เมตร นำท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อยปี

เป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุค

แรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้

ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง 

/ ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บน

บาน่าฮิลล์น้ันก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (2) 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Mercure Danang French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว 

(หมายเหตุ : ห้องบนบานา่ฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดีย่วเท่านั้น) 

( ถ้าพัก 3 ทา่น จะต้องพักแบบห้อง Family เพิ่ม 700 บาท / ห้อง ) 

วันสอง  บาน่าฮิลล์ – หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน - หาดหมีเคว - ล่องเรอืกระด้ง -  ฮอยอัน – สะพานแห่ง

ความรัก – รปูปั้นปลามังกร - สะพานมังกรไฟ 

เช้า  รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (3) 

  ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านลงกระเช้าสู่ดานัง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (4) 

  จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains 

และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่ง



 

วัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี   และช่างแกะสลักฝีมือประณีต 

ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก 17 นำท่านถ่ายรูปกับ หาดหมี

เคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดที่สวยปังที่สุดของดานังก็

ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาว

ถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้า

มากๆ มีแนวเก้าอี้ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงราย 

สามารถนอนเอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบ

เพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงคราม

เวียดนามเพราะทหารอเมริกันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

และภายหลังสงครามสิ้นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า 

(China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้

ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร 

จะนั่งแท็กซี่หรือรถประจำทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้าย

รถเมล์แถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไป

กับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆใน

เมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วง

สงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของ

คนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม

วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง 

ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นนำ

ท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO 

มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอย

อัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขาย

สมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็น

วิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็น  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า 

ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยัง

คงเหลือเข้าเมือ่ศตวรรษที่ 17 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (5) 

  จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน 

จากนั้นนำท่านชม รูปปัน้ปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมอืงที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกร

ในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็น

สะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 

21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น 



 

 

 

 

นำทา่นเข้าสู่ที่พักดานัง GLAMOUR HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันสาม  วัดหลิงอิ๋ง  - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ที่ โรงแรม (6) 

  จากนั้นนำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินต

รา่ (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูน

ขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการ

ปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับ

เสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม 

และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง นำท่านช้อปปิ้งร้านของฝากดานัง 

นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย

เป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า 

กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร 

โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่

ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

เที่ยง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิน้ (7) 

13.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เทีย่วบนิที่ VZ961  

14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพดว้ยความประทับใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการทอ่งเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ัดโดยยืดถอืตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ** 

 

อัตราค่าบริการ 



 

วันทีเ่ดินทาง 
ห้องเตียงคู ่นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

เมษษยน 2565 

วันที่ 8-10 เมษายน 2565 11,899.- 3,000.- 

วันที่ 15-17 เมษายน 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 22-24 เมษายน 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 12,899.- 3,000.- 

พฤษภาคม 2565 

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

มิถุนายน 2565 

วันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 13,899.- 3,000.- 

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 11,899.- 3,000.- 

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 12,899.- 3,000.- 

กรกฎาคม 2565 

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 13,899.- 3,000.- 

สิงหาคม 2565 

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 13,899.- 3,000.- 

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

กันยายน 2565 

วันที่ 2-4 กันยายน 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 9-11 กันยายน 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 16-18 กันยายน 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที่ 23-25 กันยายน 2565 12,899.- 3,000.- 

ตุลาคม 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

วันที ่7-9 ตุลาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วันที ่14-16 ตุลาคม 2565 13,899.- 3,000.- 

วันที ่21-23 ตุลาคม 2565 13,899.- 3,000.- 



 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน้) 

✓ ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบรษิทัขอเก็บเพ่ิมในกรณีที่สายการบนิมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม 

✓ ค่าที่พักตามระบุในรายการ  

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรับ-ส่งนำเทีย่วตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ หัวหน้าทัวร์ทีช่ำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ ประกันโควิด & สุขภาพ วงเงนิค่ารกัษา 5 แสน/ท่าน ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควดิ 

 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 

 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 800 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 
 

เง่ือนไขในการจอง 

• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่าง

น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์

ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ  

➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติ้องแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 



 

➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ด้วยเหตุอนัใดก็ตามแต ่ทางบรษิัทฯจะถือ

ว่าท่านสละสิทธิก์ารเดินทาง และไมต่ดิใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมหีัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมือ่ได้แฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจำ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การ

ยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป  

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ 

4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับ

สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามา

ช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธคิวามรับผดิชอบใด ๆ ท้ังสิ้นในกรณดีังต่อไปนี ้

  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 

  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อน

วันเดินทางหรือคืนเงินได้ 

  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้ 


