
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

VFD19 เวยีดนามกลาง ดานงั บานาฮิลล ์ฮอยอนั 4วนั 3คืน 
นัง่กระเชา้ไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ อาณาจกัรบนยอดเขาสูง จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคาํ  

สุดยอดแลนดม์าร์คท่ีหา้มพลาด สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค เดินชมหมู่บา้นฝร่ังเศส ปราสาทพระจนัทร์ โรงบ่มไวน์ฝร่ังเศส  

เมืองดานัง ไหวพ้ระวดัหลินอ๋ึง สวนเอเปค โบสถสี์ชมพ ูหาดหมีเค สะพานมงักร สะพานแห่งความรัก คาเฟ่ Sơn Trà Marina 

เมืองมรดกโลกฮอยอนั ล่องเรือกระดง้หมู่บา้นกัม๊ทาน ชมการแสดง หมุนกระดง้ ชมหมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน 

พกัหรู 4ดาว ฮอยอนั 1 คืน / ดานัง 2 คืน  อสิระท่องเท่ียวบนบานาฮิลล์ 1 วนัเต็ม !! 

อิม่อร่อยกบั บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ เมนูกุ้งมังกร และ อาหารเวียดนาม 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 

นํ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  



 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็  

(บาท) 

พกัเด่ียว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 

ท่ีนัง่ หมายเหตุ 

23-26 กมุภาพนัธ์ 2566 13,888 

ไม่มีราคาเดก็ 

(Infant ไม่เกิน 2ปี 

2,500 บาท) 

 

 

5,500 

 

 

 

25  

02-05 มีนาคม 2566 13,888 25 

09-12 มีนาคม 2566 13,888 25 

17-20 มีนาคม 2566 13,888 25 

24-27 มีนาคม 2566 13,888 25 

30 มีนาคม-02 เมษายน 2566 12,888 25 

31 มีนาคม-03 เมษายน 2566 13,888 25 

07-10 เมษายน 2566 13,888 25 

09-12 เมษายน 2566 12,888 25 

10-13 เมษายน 2566 13,888 25 

11-14 เมษายน 2566 16,888 25 

12-15 เมษายน 2566 19,888 25 

21-24 เมษายน 2566 13,888 25 

27-30 เมษายน 2566 13,888 25 

04-07 พฤษภาคม 2566 15,888 25 

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว เชา้ เท่ียง เยน็ โรงแรม 

1 

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั  

FD634 DMK-DAD 07.25-09.05 เมืองดานงั – สวนเอเปค – 

วดัหลินอ๋ึง - คาเฟ่ Sơn Trà Marina – เมืองฮอยอนั – หมู่บา้น

แกะสลกัหินออ่น - เมืองมรดกโลกฮอยอนั                                   

   

Thanh Binh Riverside 

Hoian Resort 4* 

 หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

2 

หมู่บา้นกัม๊ทาน – นัง่เรือกระดง้ -  เมืองดานงั – ร้าน OTOP – 

ชายหาดหมีเค – โบสถสี์ชมพ ู– ตลาดฮาน – สะพานมงักร - 

สะพานแห่งความรักดานงั 

   
Luxtery Danang hotel 4* 

หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

3 

นัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนสู่บานาฮิลล ์– สะพานมือทองคาํ – สวน

สวยสไตลฝ์ร่ังเศส – อิสระท่องเท่ียวบนบานาฮิลล ์- เมือง

ดานงั  

   
Luxtery Danang hotel 4* 

หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

4 
เมืองดานงั - ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั – ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง  FD637 DAD-DMK 12.00-13.45   
    



05-08 พฤษภาคม 2566 13,888 25 

12-15 พฤษภาคม 2566 12,888 25 

19-22 พฤษภาคม 2566 11,888 25 

01-04 มิถุนายน 2566 12,888 25 

09-12 มิถุนายน 2566 11,888 25 

22-25 มิถุนายน 2566 11,888 25 

29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2566 11,888 25 

06-09 กรกฎาคม 2566 11,888 25 

13-16 กรกฎาคม 2566 11,888 25 

21-24 กรกฎาคม 2566 11,888 25 

04-07 สิงหาคม 2566 11,888 25 

18-21 สิงหาคม 2566 11,888 25 

25-28 สิงหาคม 2566 11,888 25 

01-04 กนัยายน 2566 11,888 25 

08-11 กนัยายน 2566 11,888 25 

15-18 กนัยายน 2566 11,888 25 

22-25 กนัยายน 2566 11,888 25 

29 กนัยายน-02 ตุลาคม 2566 11,888 25 

05-08 ตุลาคม 2566 12,888 25 

06-09 ตุลาคม 2566 13,888 25 

12-15 ตุลาคม 2566 17,888 25 

13-16 ตุลาคม 2566 16,888 25 

19-22 ตุลาคม 2566 15,888 25 

21-24 ตุลาคม 2566 16,888 25 

26-29 ตุลาคม 2566 12,888 25 

27-30 ตุลาคม 2566 12,888 25 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:    FD634 DMK-DAD  07.25-09.05 น. 

RETURN       :     FD637 DAD-DMK  12.00-13.45 น. 

 



 

 

 

04.30 น.    พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 3 สายการบิน Air Asia โดยมี

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแทก็กระเป๋าก่อนข้ึนเคร่ือง 

07.25 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี 

FD634 

09.05 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวียดนาม นาํ

ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถ่ินท่ี 

เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) พาทุกท่านถ่ายภาพกับ สวน

เอเปค Cong Vien Apec เป็นสวนสาธารณะริมแม่นํ้ าฮาน ท่ีเต็ม

ไปดว้ยสถาปัตยกรรมสวย ๆ พื้นท่ีใหญ่กวา้งขวาง บริเวณสวน

มีสนามหญา้ขนาดใหญ่ ทางเดินปูดว้ยหิน สวนหย่อม ไฮไลท์

ของสวนเอเปคแห่งน้ีคือ โดมขนาดยกัษท่ี์สร้างจากเหล็ก 200 

ตนั มีลกัษณะเหมือน “ว่าวยกัษ”์ นาํท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม วดัหลินอ๋ึง (Linh Ứng) เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง

ดานงัภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆตามความเช่ือ มีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่

กวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบวัยืนหันหลงัให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้อง

คุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง เช่ือกนัวา่ตั้งแต่สร้างรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมข้ึนมา ดานงัก็พบกบัพายุ

หนกัๆนอ้ยลง ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมกัมากราบไหวบู้ชาและขอพร และเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ี

สวยงามของเมืองดานงั 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1)  พิเศษ! เมนูเฝอไก่ ตน้ตาํรับ 

แวะพักร้อน คาเฟ่ Sơn Trà Marina ตั้งอยู่ใกลว้ดัหลินอ๋ึง คาเฟ่ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบซานโตรินี สถาปัตยกรรมน้ี

เป็นลกัษณะของกรีซ ดว้ยสองสีท่ีโดดเด่นคือสีนํ้าเงินและสีขาว ร้ัวและหนา้ต่างมกัเนน้ดว้ยสีนํ้าเงิน และสีขาวจะถูก

ทาบนผนงั สาํหรับเมนูมีให้เลือกเยอะ กาแฟ ชานม นํ้ าผลไม ้และขนมหวานของเวียดนาม ชิมกาแฟพร้อมวิวทะเล

คุม้ค่ามาก (ค่าทวัร์ ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 

 

วันท่ีหน่ึง     ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – สวนเอเปค – วัดหลินอึ๋ง - คาเฟ ่Sơn Trà  
                   Marina – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน                                   

                                                                                                                     
                                                   
                        



 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ เมืองฮอยอนั พาทุกท่านแวะชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน Marble Sculpture Village เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ี

ชาวบา้นมีอาชีพแกะสลกัหินกนัเกือบทุกครอบครัว และทาํกนัมานานราว 300-400 ปี โดยหินภูเขาท่ีใชแ้กะสลกั 

ผลิตภณัฑหิ์นอ่อนแกะสลกัมีมากมายหลายรูปแบบ จากเม่ือก่อนท่ีเคยแกะสลกัแต่รูปเจา้แม่กวนอิม และองคเ์ทพท่ี

นบัถือของชาวจีนเป็นหลกั ปัจจุบนัไดเ้พิ่มรูปแบบอ่ืนตามท่ี ลูกคา้ตอ้งการ เช่นแจกนัหินอ่อนๆ ท่ีมีตั้งแต่ขนาดตั้ง

โต๊ะไปจนถึงขนาดใหญ่ท่ีมีนํ้ าหนกัมากกวา่ 100 กิโลกรัม อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั และนาํท่าน

ชม เมืองมรดกโลกฮอยอนั เป็นเมืองท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมืองมรดกแห่งวฒันธรรม

ไวอ้ย่างดี ไดรั้บข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เน่ืองดว้ยเป็นตวัอย่างท่ีมีการ

ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลกัษณ์ และไดรั้บการอนุรักษ์

ใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี อีกหน่ึงเสน่ห์ของเมืองน้ี ยามคํ่าคืนท่ีน้ีจะถูกประดบัประดาดว้ยโคมไฟสวยงาม 

อิสระใหท่้านเดนิชม สมาคมฟุกเก๋ียน Cantonese Assembly Hall Phuoc Kien Association เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่

และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สร้างไวส้าํหรับพบปะกนัของคนหลายรุ่นท่ีอพยพมาจากฟุกเก๋ียนท่ีมีแซ่เดียวกนั 

อีกทั้งยงัสร้างไวเ้ป็นท่ีระลึกถึงถ่ินกาํเนิด และ แวะถ่ายภาพกับ สะพานญ่ีปุ่นเมืองฮอยอนั หรือท่ีชาวเวียดนาม

เรียกวา่ Lai Vien Kieu แปลวา่ สะพานแห่งมิตรไมตรี ท่ีไดช่ื้อน้ีเน่ืองจากสะพานแห่งน้ีสร้างข้ึนโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่น 

เป็นสะพานท่ีสร้างข้ึนขา้มคลองท่ีในอดีต 400 ปีกว่าท่ีผ่านมา มีชุมชนชาวญ่ีปุ่นมาตั้งรกรากอยู ่สร้างข้ึนท่ามกลาง

หมู่บา้นชาวจีนและญ่ีปุ่น 

เยน็     รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี2)  

ท่ีพกั : Thanh Binh Riverside Hoian Resort 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 

เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน Cam Thanh Village  หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆรอบหมู่บ้านมีสวน

มะพร้าวและมีแม่นํ้ าลอ้มรอบ อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม นั่งเรือ

กระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village ชมวฒันธรรมและธรรมชาติอนัสวยงาม และชมการแสดง หมุนกระดง้ 

วันท่ีสอง      หมู่บ้านก๊ัมทาน – น่ังเรือกระด้ง -  เมืองดานัง – ร้านOTOP – ชายหาดหมีเค – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – สะพาน
มังกร 
                                                               

                                                                                                                                                                      
                        



ถือเป็นการแสดงท่ีทุกคนไม่ควรพลาดมาท่ีน้ี และใครอยากทดสอบความอดทนในการหมุนเรือก็แจง้คนพายเรือได้

เลย  

 

 

 

 

 

 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดานงั เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัและเป็นเมืองใหญ่

อนัดบั4 ของประเทศเวียดนาม เมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั แวะ 

ร้านOTOP ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ประจาํเมือง  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4)  พิเศษ! เมนูกุง้มงักร 

จากนั้ นพาทุกท่านชม ชายหาดหมีเค My Khe beach เป็น

ชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในเมืองดานงั มีแนวโคง้ตามลกัษณะภูมิ

ประเทศของเวียดนาม ซ่ึงยาวกว่า32กิโลเมตร มีหาดทรายสี

ขาวเม็ดทรายละเอียด นํ้ าทะเลสีฟ้าใส เพลิดเพลินกบัการชม

ธรรมชาติท่ีมีวิวภูเขาและอ่าวท่ีอยูต่รงขา้ม จากนั้นนาํท่านชม 

โบสถสี์ชมพู หรือ โบสถค์ริสตด์านงั Danang Cathedral เป็น

จุดเร่ิมตน้ของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างข้ึนในสมยัท่ี

เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส เป็นโบสถข์นาดใหญ่

ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก มีการตกแต่งอย่าง

ประณีตสวยงาม ท่ีสาํคญัคือเป็นโบสตสี์ชมพูพาสเทลทั้งหลงั 

ตดัขอบดว้ยสีขาว ดูละมุนตา แวะใหท่้านซ้ือของฝากท่ี ตลาด

ฮาน Han Market เป็น แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ี

นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินคา้ท่ีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก 

กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุด

ประจาํชาติเวียดนาม) เส้ือเวียดนาม ของสด ของแห้ง 

เส้ือผา้ กาแฟ สินค้าท่ีระลึก หมวกรองเท้า กระเป๋า 

รวมถึงสินคา้พื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือของ

ฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย  จากนั้ นนําท่านสู่ 

สะพานมงักร Dragon Bridge สร้างข้ึนเป็นสัญลกัษณ์



ของการฟ้ืนคืนประเทศ และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม สะพานมีความยาว 666 เมตร สร้างขา้มแม่นํ้าฮาน 

จุดเด่นสาํคญัอยูท่ี่มงักรทองตวัยกัษท่ี์อยูก่ลางสะพาน และ สะพานแห่งความรักดานงั Love Bridge Da Nang ซ่ึงเป็น

ท่ีนิยมของหนุ่มสาว คู่รักท่ีจะมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน ประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่ง

น้ีทางดา้นหลงั สามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ อิสระใหท่้านเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

เยน็    อิสระอาหารเยน็เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ท่ีพกั : Luxtery Danang hotel / Grand Sea Danang / Roliva Danang 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี5)  

นาํท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่บานาฮิลล์ ด่ืมดํ่าไปกบัวิวทิวทศัน์

ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร อดีตเคยเป็นบา้นพกัของชาว

ฝร่ังเศสมาตั้งแต่ในช่วงสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และได้มีการ

สร้างโรงแรมในสไตลฝ์ร่ังเศสข้ึนในสมยัท่ีเป็นอาณานิคมตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1919 และหลงัจบสงคราม ฝร่ังเศสพา่ยแพ ้ทาํใหบ้านาฮิลลถู์ก

ท้ิงร้าง และกลบัมาซ่อมแซมเพื่อเป็นจุดท่องเท่ียวในปี ค.ศ.2009  

จุดแรกท่ีเราจะแวะคือ จุดถ่ายรูปยอดฮิตท่ีห้ามพลาด สะพานมือ

ทองคาํ Golden Bridge สะพานสูงเหนือเมฆ หรือใกลก้นัให้ท่าน

เดินชมวิวไปถ่ายภาพสวยๆท่ี สวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส Le Jardin d’ 

Amour มีทั้งดอกไมต้น้ไมสี้สันสวยงาม เช่น ดอกทานตะวนั และ 

ดอกไฮเดรนเยียท่ีพบไดร้อบบานาฮิลล ์รวมไปถึงมี Debay Wine 

Cellar โรงบ่มไวน์ฝร่ังเศส โดยเป็นโรงบ่มไวน์ท่ีมีอายุมากกว่า 

วันท่ีสาม     น่ังกระเช้าไฟฟา้ขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคํา – สวนสวยสไตล์ฝร่ังเศส – อิสระท่องเท่ียวบนบานาฮิลล ์- เมือง
ดานัง                
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                      
                                                   
                        



100 ปี ถูกสร้างข้ึนให้เป็นห้องเก็บไวน์ท่ีอยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร จากน้ันอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินบนบานา

ฮิลล์ด้วยตนเองโดยมีไกด์ท้องถ่ินคอยบริการให้คําแนะนํา สวนสนุก Fantasy Park ท่ีมีทั้งเกมส์ และเคร่ืองเล่นใหไ้ด้

เลือก เช่น Double High Speed Alpine Coaster เป็นรถรางเล่ือนสุดฮิต นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองเล่นในตวัอาคาร เล่นฟรี

แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกมากมาย เช่น Drop Tower ทา้ความสูง, ตูเ้กมส์, รถบัม๊ส์, ยงิปืนแบบ4D ฯลฯ และโซนใหม่ท่ี

เพิ่งเปิดล่าสุด นั่งรถไฟท่ีเช่ือมโยงระหว่างสองอาณาจกัร เพื่อไปสํารวจ Moon Kingdom มีปราสาทใหญ่โตสวย

อลงัการ Lunar Castle หรือ ปราสาทพระจนัทร์ กบัลาน Eclipse Plaza ท่ีมีการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจาก

โซนอ่ืนๆ บรรยากาศเทพนิยายมหัศจรรย ์นอกจากมุมถ่ายรูปต่างๆด้านบนของบานาฮิลล์ และยงัมี ร้านกาแฟ 

Starbucks ให้ท่านไดแ้วะซ้ือมากินกาแฟ เคก้ได ้พร้อมกนัถ่ายรูปสวยๆ (ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เขา้ชมพิพิธภณัฑ์หุ่น

ข้ีผึ้ง, ค่าเขา้ชมปราสาทพระจนัทร์ และ Teahouse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี6) (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) ณ ภตัตาคารบนบานาฮิลล์ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

มากมายหลายสัญชาติ เปล่ียนแปลงตามฤดูกาล เช่น สลดั แฮม ซูชิ พิซซ่า เฝอ ไก่ผดัซอส เมนูเน้ือสัตวต่์างๆ ขนม

หวาน นํ้ าผลไม ้ให้ท่านไดเ้ลือกทานไดห้ลากหลายอย่าง ร้านอาหารมีท่ีนัง่มีเยอะ อิสระให้ท่านไดรั้บประทานกนั

อยา่งเตม็ท่ี   

หลงัม้ืออาหาร แนะนําให้ทุกท่านเดนิเล่นถ่ายรูปกบั เมืองฝร่ังเศส บรรยากาศเมืองยโุรป เน่ืองจากช่วงคํ่าผูค้นท่ีข้ึนมา

เล่นสวนสนุกในตอนบ่ายก็ทยอยลงไปกนัหมด ทาํใหเ้งียบสงบมากๆ หรือท่านใดเป็นสายด่ืม บริเวณตรงกลางลาน

บานาฮิลลเ์ปิดบริการโซน Beer plaza บริการขายเบียร์หลากลายชนิด และเมนู BBQ ใหไ้ดเ้ลือกชิม นัง่กินด่ืมพร้อม

กบันัง่ผิงไฟชิลลไ์ปในตวั  (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืมบริเวณ Beer plaza) อิสระใหท่้านเพลิดเพลิน

แวะถ่ายภาพเก็บตกตามจุดต่างๆบน บานาฮิลล ์จนถึงเวลานดัหมาย พาทุกท่านนัง่กระเชา้ลงจากบานาฮิลล ์และมุ่ง

หนา้สู่ เมืองดานงั เพื่อแวะรับประทานอาหารเยน็ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี7)  

ท่ีพกั : Luxtery Danang hotel / Grand Sea Danang / Roliva Danang 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 



 

 

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี8) 

อิสระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง 

ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

12.00 น. เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี FD637 

13.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย  โดยสวสัดิภาพ 

 

                                            ************************************* 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลบัวนัหรือเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ข้ึนอยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถ่ิน สถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถ่ิน ณ เวลานั้น 

ทั้งน้ีการเปล่ียนทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลกัสาํคญั 

 

 

 

► เอกสารท่ีตอ้งทาํการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลบัประเทศไทย-ประเทศเวยีดนาม 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใชง้านตอ้งเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจาํนวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย

ทางบริษทัจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

► ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทวัร์และชาํระค่าบริการ  

- กรุณาชาํระค่ามดัจาํ ท่านละ 8,000 บาท  

- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือชาํระ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกลว้นัเดินทางท่านจาํเป็นตอ้ง

ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษทักาํหนดแจง้เท่านั้น 

วันท่ีส่ี        เมืองดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง                                          
 ้                                                    

                        



**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบัและ

จาํนวนหนา้หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งสาํหรับติดวีซ่าไม่ตํ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทาง

บริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจาํ 

 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ชาํระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จาํนวน 

*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 

*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอ่ืนๆ 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม   

(บริษัท ดาํเนินการให้ กรณยีกเลกิท้ังหมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได้) 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้   )ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลบัพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเล่ือนวันได้(  

2.  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  

3.  กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจาํเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มีค่าใชจ่้ายพกัเด่ียว

เพิ่ม) กรณีหอ้งพกัในเมืองท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยดุ มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทัขอจดัท่ีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน   

4. ห้องพกับนบานาฮิลล ์ไม่มีห้องสาํหรับ 3 ท่าน กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน หอ้งพกับนบานาฮิลล ์ไม่มีห้องสาํหรับ 3 ท่าน 

กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน ตอ้งจ่าย ค่าพกัเด่ียวสาํหรับบนบานาฮิลล ์เพิ่ม 4,500 บาท หรือ  

สามารถพกัรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ชั้น 2 เตียง มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 1,500 บาท / หอ้ง หรือ 

สามารถพกัรวม 3 ท่าน เป็นแบบ Superior room มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 2,000 บาท / หอ้ง 

** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลลเ์ท่านั้น หอ้งพกัอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) ** 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอาํนวย

ความสะดวกตลอดการเดินทาง 

6. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม 

และค่า ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรับ

ตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็ 



7. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษทัฯประกนัภยัท่ีบริษทั

ทาํไว ้ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพิ่มไดจ้ากบริษทัประกนัทัว่ไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามนัตามรายการทวัร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั 

10.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2.  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  

4. ค่าภาษีนํ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้าํการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

5. ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

6. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน สาํหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจและนํ้าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้

และบริษทัฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  



8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัสําหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม 

และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการ

เดินทาง    มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดย    ผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

 


