
 

 

  



 

 

 

 

04.30น.    พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์สายการบินแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าที ่
     ของบรษิทัค่อยตอ้นรบัและอ านวนความสะดวกแก่ท่าน  

07.15 น.  ออกเดนิทาง สู่ เมืองดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD634 

09.05 น. ถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทาน สนุกกับ

การล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกัม๊ทาน หมู่บ้าน
เลก็ๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า 
ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้ เคยเป็นที่พัก
อาศยัของทหาร อาชพีหลกัของคนทีห่มู่บา้นแห่งนี้
คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแห่งนี 

   จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) เมืองมรดกโลกที่ย ังคง
เอกลกัษณ์และรกัษาวฒันธรรมไวอ้ย่างดเียีย่ม โดยท่านสามารถเดนิเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ  
ไฮทไ์ลทข์องการมาถ่ายรปูเชค็อนิทีน่ี้คอืการไดข้ึน้ไปถ่ายรปูจากมุมสูงของคาเฟ่ทีอ่ยู่ตามซอกซอย ไดท้ัง้ววิ 
ไดท้ัง้ชมิกาแฟรสชาตอิอรจินิัลของเวยีดนาม น าท่านชม บ้านโบราณ บา้นไมท้ีเ่ก่าแก่และสวยงามทีสุ่ดของ

เมอืงฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปัจจบุนัไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ี  ชม สะพานญ่ีปุ่ น ทีส่รา้งโดยชาว
ญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มหีลงัคามุงกระเบื้องสีเขยีวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมเีจดีย์ทรง
สีเ่หลีย่มจตุัรสั  เป็นสะพานทีญ่ีปุ่่ นสรา้งขึน้เพื่อเชื่อมสายสมัพนัธก์บัพ่อคา้ชาวจนีในฮอยอนั  

 

 

 

 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ดานัง เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสีข่องเวยีดนามซึ่งเตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ขนาดแล
ความส าคญั ตัง้อยูร่ะหว่างชายฝัง่ทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง 

พกัท่ี          MERRY HOTEL (เมืองดานัง) หรือเทียบเท่า 

  วนัทีห่นึง่    กรงุเทพฯ - ดานงั - ฮอยอนั – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – ลอ่งเรอืกระดง้ –  

  เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น - ดานงั    (-/L/D) 



 

 
 

 
 
 
 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม สะพานมงักร (Dragon Brigde)  สะพานที่มคีวาม

ยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 
1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดให้บรกิารเมื่อ 
29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพ
ของเมอืงดานัง ซึ่งสะพานมงักรแห่งนี้เป็น Landmark ของเมอืงดานัง 
ซึง่มรีปูปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา คลา้ยๆสงิคโปร ์

น าท่านชม สะพานแห่งความรกั (Love Bridge) เป็นสะพาน
ที่ถูกประดบัตกแต่งด้วยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้
เหน็ววิของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจา้แม่กวนอิม
หลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงทีสุ่ดในเวยีดนาม ซึง่
มที าเลที่ตัง้ด ีหนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐาน
ดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรกัษา 
หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหนิ
อ่อนแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซึง้ 

 

เท่ียง        บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ..กุ้งมงักร 
น าท่านนัง่กระเช้าสู่ บาน่าฮิลล์ ดื่มด ่าไปกับวิวทิวทศัน์ของเมอืงบน

ความสูงถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานาฮลิล์เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่
หยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีสุ่ดในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊คเมื่อวนัที ่
9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิล์ 
อนัเก่าแก่ของบานาฮลิล์รสีอร์ท และได้ชื่นชมกบัสุดยอดววิทวิทศัน์ในแบบพา
โนรามาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ 
ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานา
ฮลิล์คอื ดาลดัแห่งเมอืงดานัง ถูกค้นพบโดย
ชาวฝรัง่เศสเมื่อสมยัที่ฝรัง่เศสเป็นเจ้าอาณา
นิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา 
สร้างที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ   

เพื่อใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อน เพราะทีน่ี่มอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี 

วนัทีส่อง    ดานงั – สะพานมงักร – วดัหลนิอึง๋ - บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – หมูบ่า้นฝร ัง่เศส    

   สะพานโกลเดน้ - สวนดอกไมแ้หง่ความรกั  - สวนสนุก Fantasy park     (B/L/D) 



 

 

จากนั ้น  เ ดินชม  สะพานโกลเด้น (Golden 

Bridge) สะพานที่ตัง้ตระหง่านเหนือหุบเขาบานาฮลิล์(Ba 
Na Hills) เมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม ซึ่งเปิดตวัไปเมื่อ
ต้นเดอืนมถุินายน 2561สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,400 เมตร 
ความยาว 150 เมตร ทางเดนิแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไป
ตามแนวเขา สิง่ทีส่ะดุดตานักท่องเที่ยวมากทีสุ่ดคงจะเป็น 
อุ้งมอืหนิขนาดยกัษ์ ทีแ่บกรบัสะพานสเีหลอืงทองนี้เอาไว้ 
สรา้งความแตกต่างจากสะพานอื่นทัว่ไปได้ดเียีย่ม สมัผสั
ความสวยงาม และดื่มด ่ากบัธรรมชาตริอบตวัแบบฉ ่าปอด   

น าท่านเดินชม สวนดอกไม้แห่งความรกั หรอื   

LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รัง่เศสที่มี
ดอกไม้หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม
ท่ามกลางอากาศทีแ่สนเยน็สบายทีไ่ม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหน
ของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามให้ท่านได้
เดนิทางถ่ายรูปพร้อมกบัสมัผสับรรยากาศที่สุดแสนจะโร
แมนตกิ   

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  สวนสนุก FANTASY 

PARK ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทาย
ความมนัสข์องหนงั 4D ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ 
เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ
ของสวนสนุก (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุกทัง้หมด 

ยกเว้นโซนของการจดัแสดงหุ่นขี้ผึง้) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบานาฮิลล ์ 

 (อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 
 
 

พกัท่ี     MERCURE BANA HILLS HOTEL (บานาฮิลล)์ 
 

 **ห้องพกับนบานาฮิลลส์ าหรบั 3 ท่านจะเป็นเตียง 2 ช้นั มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม 1,500.-/ห้อง   และจะไม่มีบริการเสริมเตียง** 
หมายเหต ุกรณีห้องพกับนบานาฮิลลเ์ตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนวนัเข้าพกัและปรบัเปล่ียนโปรแกรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของลูกค้าเป็นส าคญั 
 
 



 

 

 

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยั  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านนัง่กระเชา้ลงดา้นล่าง 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 

   เดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยู่รมิแมน่ ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแมน่ ้า ดา้นหน้า
ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มทีัง้ของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ  หลงัจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูร่า้นของฝาก ร้านเยือ้ไผ่ (BAMBOO SHOP) เป็นผลติภณัฑจ์ากเยือ้ไผม่สีนิคา้หลากหลาย เป็นสนิคา้ OTOP 
ของเวยีดนาม 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินดานัง 

18.10 น.    เดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD639                                                

19.55 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ                                  

……………………………………..……………………………………………….. 
หมายเหต ุ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิ สภาพทางการเมอืงภยัทางธรรมชาต ิแตย่งัคงรักษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

 

  วนัทีส่าม    บานาฮลิล ์- ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั - กรงุเทพฯ    (B/L/-) 



  
 
 

 
 ***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  400 บาท /ทรปิ/ท่าน*** 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม : 
1. ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรงุเทพฯ-ดานงั-กรงุเทพฯ  
2. คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการก าหนด   
3. คา่อาหารทกุมือ้ตามโปรแกรม  
4. คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ายการก าหนด 
5. คา่รถบสัรบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
6. คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ท าประกนัอบุตัเิหตุการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคุม้ครอง 200,000 บาท/ทีน่ัง่ 
8. คา่ท าประกนัสขุภาพ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม : 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. คา่น าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 
3. คา่ใชจ่่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่อาหาร

มือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
4. คา่ภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3% และคา่ภาษทีอ่งเทีย่วหากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ (ส าหรบักรณีทีใ่หอ้อกใบเสรจ็ในนามบรษิทั

ฯ เทา่นัน้) 
5. ทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถ ตลอดทริป 400 บาท/ท่าน (ลูกค้า)  
6. ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร ์: 
1. กรณุาจองทวัรล์่วงหน้า กอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ าทีน่ัง่ละ 5,000 บาท ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจอง
แล้ว ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รบัเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาล
กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วนั) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ทวัรเ์วยีดนามกลาง ดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั 3วนั 2 คนื (พกับานาฮลิล ์1 คนื)  

วนัเดนิทาง จ านวนทีน่ ัง่ 
ผูใ้หญ ่

)พกัหอ้งละ 2 ทา่น(  

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

5 - 7 พฤษภาคม 2566 25 15,900.- 4,000.- 



 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีผู้เดินทางต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจ้งยกเลิกการจองกบัทางบรษิทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิผา่นทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. การคนืเงนิมเีงือ่นไขดงันี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิมดัจ า  โดยหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% ของค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระแลว้ โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

ตามจรงิ เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกไปแลว้ คา่ทีพ่กั คา่รา้นอาหาร คา่ยานพาหนะ หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้  
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 0-14 วนั ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าทีไ่มว่่าเหตุผลใดๆกต็ามทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อยกเว้นในเร่ืองความรบัผิดชอบของบริษทัฯ : 

บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1. การประทว้งหรอืการกอ่จลาจล ซึง่เป็นปัญหาภายในของประเทศนัน้ๆ 
2. การกอ่การรา้ยสากลซึง่ผูเ้ดนิทางอาจไดร้บัอนัตรายจากปัญหาดงักล่าว 
3. การล่าชา้หรอืยกเลกิการเดนิทางของสายการบนิ ซึง่มาจากปัญหาเรือ่งความปลอดภยั เชน่ มพีายรุนุแรง ซึง่ไม ่ปลอดภยัใน

การท าการบนิ เป็นตน้ 
4. อนัตรายต่างๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัฯ ซึง่ไมไ่ดม้สีาเหตุมาจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องเรา เชน่ การ

ถกูปลน้ จี ้การถกูท ารา้ยโดยบุคคลทีส่าม การสญูหายของทรพัยส์นิมคีา่ต่างๆ เป็นตน้ 
5. อนัตรายทีม่าจากภยัธรรมชาต ิเชน่ ดนิถล่ม พาย ุฟ้าผา่ น ้าท่วม เป็นตน้ 
6. การถกูเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง(Immigration) ของประเทศไทยหรอืประเทศปลายทางปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงดว้ย

เหตุผลใดๆ กต็าม ท าใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางต่อไปได ้ถอืเป็นเหตุซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
7. การเจบ็ป่วยใดๆ ของผูเ้ดนิทาง เชน่ ทอ้งรว่ง อาหารเป็นพษิ เป็นไข ้ตวัรอ้น เป็นตน้ 
 
เงื่อนไขการท าประกนัภยัการเดินทางท่องเท่ียว :  

1. บรษิทัฯ จะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายในการท าประกนัอบุตัเิหตุการเดนิทางใหก้บัลกูคา้ทีซ่ือ้ทวัรท์กุทา่น และหากเกดิอบุตัเิหตุทาง
บรษิทัฯ จะชว่ยประสานงานในเรือ่งการเบกิคา่รกัษาพยาบาลกบัทาง บรษิทัฯ ประกนัโดยใหถ้อืค าตดัสนิของบรษิทัฯ ประกนั
เป็นทีส่ ิน้สดุ ทางบร ิษทัฯ จะถอืว่าเราเป็นแคต่วักลางในการซือ้ประกนัอบุตัเิหตุเทา่นัน้ หรอืทา่นอาจเรยีกรอ้งคา่สนิไหม
ทดแทนจากบรษิทัฯ ประกนัโดยตวัทา่นเองกไ็ด้  

2. บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัฯทีร่บัท าประกนัอบุตัเิหตุการเดนิทางของลกูคา้ทกุทา่น  


