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NT459
ทวัรเ์วยีดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮลิส ์3 วัน 2 คนื (PG)
ทัวรเ์วยีดนาม , 3 วัน 2 คนื ,

GALAVINA HOTEL  , MercureFrench Village Bana Hills

 

ดานงั - บานาฮลิล ์- Fantasy Park - สะพานสทีอง - หมูบ่า้นกมัทาน

นมสัการเจา้แมก่วนอมิ ณ วดัหลนิองึ - ชมววิภูเขาลงิ - ฮอยอนั

นงัเรอืกระดง้ - สะพานญปีุ่ น - บา้นเลขท ี101 - ตลาดฮาน 

 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ดานงั(สนามบนิดานงั) - นงักระเชา้ขนึบานาฮลิล ์- Fantasy Park - สะพานสทีอง - พกับนบานาฮลิล์

08.30 น.
พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ
(ระหวา่งรอขนึเครือง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จนข์องสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหารและน ้าํดมืบรกิาร)



11.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG947 (บนเครืองมบีรกิารอาหารและเครืองดมื)

12.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ Danang International Airport (เมอืงดานงั) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

นําทา่นเดนิทางเดนิทางสู ่เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดับสขีองเวยีดนามซงึเตบิโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญ
ตังอยู่ระหวา่งชายฝังทะเลและทรีาบสงูตอนกลาง

นําทา่นเดนิทางสู ่บานาฮลิล ์(ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี เพอืนังกระเชา้สูบ่านาฮลิล ์ดมืด่าํไปกับววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร
กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุค๊เมอืวันท ี9 มนีาคม
ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอั์นเกา่แกข่องบานาฮลิลร์ีสอรท์
และไดช้นืชมกับสดุยอดววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอรท์และสถานทพัีกผอ่นหย่อนใจ
ตังอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซงึการทอ่งเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลัดแหง่เมอืงดานัง
ถูกคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมอืสมัยทฝีรังเศสเป็นเจา้อาณานคิมจงึไดม้กีารสรา้งถนนขนึไปบนภเูขา สรา้งทพัีก สงิอํานวยความสะดวกตา่งๆ
เพอืใชเ้ป็นทพัีกผอ่น เนืองจากทนีีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภมูเิฉลยีทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นัน

จากนันนําทา่นสู ่สวนสนุก FANTASY PARK (ราคานีไม่รวมคา่กจิกรรมตา่งๆ) ซงึมเีครืองเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง
4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุก  ๆเครืองเลน่เบา  ๆรถไฟเหาะ หรือจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก

จากนันนําทา่นชมววิบน สะพานสทีอง มรีะยะทางยาว 150 เมตร ทถีูกสรา้งขนึทา่มกลางธรรมชาตใินบานาฮลิล์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Mercure Danang French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ (บนบานาฮลิล)์
หมายเหต ุ: กรณีพัก 3 ทา่นบนบานาฮลิล ์ใชห้อ้งแบบ FAMILY BUNK (เตยีง 2 ชนั / 2 เตยีง) คดิเพมิทา่นละ 300 บาท

วนัท ี2
บานาฮลิล ์- ดานงั - นงักระเชา้ลง - นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดัหลนิองึ - ชมววิภเูขาลงิ - ฮอยอนั - นงัเรอืกระดง้ - สะพานญปีุ่ น -
บา้นเลขท ี101 - ดานงั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาอันสมครวร นําทกุทา่นนังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล์

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิองึ  นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเดน่สงูทสีดุในเวยีดนาม ซงึมทํีาเลทตัีงดี
หันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา
หลนิองึมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตังอยู่บนชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องค์
เป็นหนิอ่อนแกะสลักทมีเีอกลักษณ์ทา่ทางทถี่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนุษย ์ซงึแฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซงึ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
มุ่งหนา้สูเ่มอืง ฮอยอนั ซงึตังอยู่บนฝังแม่น ้าํทโูบน ใกลช้ายฝังทะเล
และเป็นทา่เรือเกา่ทเีจรญิรุ่งเรืองมากในชอืไฟโฟฮอยอันเป็นศนูยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกับตะวันตก

นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคามุงกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื
ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสเีหลยีมจัตรัุส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาวจนี ชม จัวฟกุเกยีน บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335
อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟกุเกยีนทมีแีซเ่ดยีวกัน

นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขท ี101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนงึ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนงึ
เป็นสถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นทเีก็บสนิคา้



ภายในเป็นทอียู่อาศัย มลีานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมตอ่สว่นทพัีกอาศัยหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองป ู

จากนัน อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยู่ในบา้นโบราณ ยงิเดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีมเีสน่หม์าก
บา้นเกา่โบราณมลัีกษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี
ผสมผสานกันอย่างน่าตนืตาทังบา้นเรือน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ

สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ!! ใหล้กูคา้สนุกสนานไปกบักจิกรรม นงัเรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village ท ีหมูบ่า้นกมัทาน
ซงึหมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้าํ ในอดตีชว่งสงครามทนีีเป็นทพัีกอาศัยของเหลา่ทหาร
อาชพีหลักของคนทนีีคอือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพนืเมอืง
ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมา นําทพีายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสดุสนุกสนาน

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

จากนันนําทา่นเดนิทา่งสู ่เมอืงดานงั

ทพีกั
GALAVINA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ดานงั - ตลาดฮาน - ดานงั(สนามบนิดานงั) - กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานัง ตังอยู่รมิแม่น ้าํฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้าํ
ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าํเป็นรูปปันหญงิสวยงาม มทัีงของสดและของทรีะลกึใหเ้ลอืกซอื

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport (สนามบนิเมอืงดานงั) เพอืเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ

13.40 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG948

15.20 น.
คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี19 กันยายน 2562 เวลา 12:06 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทางเท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรมั / แอรเ์อเชยี 20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรมั / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2
ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น

เงอืนไขการจอง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 10,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3
วนัหลงัจากทําการจองแลว้

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด
เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิ มฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ



ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(15ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวัในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณที่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้
แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท  ิกรณอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้
หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

หมายเหตุ

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

• โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล

• โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้ังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้
โดยทางบรษัิทฯจะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

• หากท่านทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **

• โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง
และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต่าํ 6 หนา้
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