
 

  

รหัสทัวร  B2B1900517 
ทัวรเวียดนามกลาง  ดานัง  บานาฮิลล  ฮอยอัน 
3 วัน 2 คืน (FD) 
ขึ้นสูยอดเขา บานาฮิลล นั่งกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก  พัก 1 คืน ใน บานาฮิลล            
สะพานทอง ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองตลาด สนุกกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระดง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-สนามบินดานัง-น่ังกระเชาขึ้น บานาฮลิล-
Fantasy Park-สะพานทองที่เปดใหม -พักบนบานาฮลิล 

06.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตู 2 เคานเตอรสายการบิน
แอรเอเชีย โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอนิ 

09.50น. ออกเดินทางสูเมืองดานัง โดยเที่ยวบนิที่ FD636 
11.30 น. 
กลางวัน 
 

เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport  (สนามบินเมือง 
ดานัง)  
หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง 
รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 นําทานเดินทางเดนิทางสูเมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับส่ีของเวียดนามซึง่เตบิโต
อยางรวดเร็วทัง้ขนาดและความสาํคญั ต้ังอยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลาง  
ทานเดินทางสูบานาฮิลล(ใชเวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อน่ังกระเชาสูบานาฮลิล ด่ืมด่ํา
ไปกับวิวทิวทศันของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชา
ลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทกึจาก
กินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึง
สถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดช่ืนชมกับสุดยอดววิทิวทศันใน
แบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอน
ใจ ต้ังอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการทองเที่ยวของเวยีดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลล
คือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมัยที่ฝร่ังเศสเปนเจาอาณา
นิคมจึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อ
ใชเปนที่พักผอน เน่ืองจากที่ น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทาน้ัน จากน้ันนําทานสู สวนสนุก FANTASY PARK  
**ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิ ฯลฯ  (คารถไฟชมสวนดอกไม 150 บาท   
พิพิธภัณฑขี้ผึ้ง) ซึ่งมีเคร่ืองเลนหลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 
4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เคร่ืองเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอป
ปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก  ชมสะพานทองที่เปดใหม จนไดเวลาอันสมควร 



 

  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

เขาพัก 
นําคณะเขาสูทีพั่กโรงแรม Mercure Danang French Village Bana 

Hills  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา พักบนบานาฮลิล 1 คืน 

วันที่2 
บานาฮิลล-ดานัง-น่ังกระเชาลง -นมัสการเจาแมกวนอิมวดัหลินอึง๋-ชมววิภูเขา
ลิง-ฮอยอัน-น่ังเรือกระดง -สะพานญี่ปุ�น-บานเลขที่ 101- 
เมือง ฮอยอัน –ดานัง 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหิน

ออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและ
ดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรให
ชวยปกปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาด
บายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่
ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซึ้ง 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บาย มุงหนาสูเมือง ฮอยอนั ซึ้งต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําทโูบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือ

เกาที่เจริญรุงเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอันเปนศูนยกลางสาํคญัของการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตกนําทานเดินทางสู สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดย
ชาวญีปุ่�น เปนรูปทรงโคง มหีลังคามงุกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรง
กลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหล่ียมจตุัรัส ซึง่สรางเช่ือมเขตชาวญีปุ่�น กับชาวจีน ชม จัว่ฟุ
กเกี๋ยน บานประจาํตระกูลที่สรางขึ้นเมือ่พ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของ
ผูคนที่อพยพมาจากฟกุเกี้ยนที่มแีซเดียวกนั นําทานเดินทางสู บานเลขที ่101 ถนนเห
วียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหน่ึง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปน
สถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ช้ัน ดวยความ
ประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย 
มีลานเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเช่ือมตอสวนที่พกัอาศัยหลายสวน รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองปู  
จากน้ันอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของทีร่ะลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะต้ังอยู
ในบานโบราณ ยิง่เดินชมเมืองก็จะรูสกึวาเมอืงน้ีมีเสนหมาก บานเกาโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธพิลจากจีนและญี่ปุ�น ซึง่ไดรับการอนุรักษไวเปน



 

  

อยางดี ผสมผสานกันอยางนาต่ืนตาทั้งบานเรือน วดัวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม 
ศาลเจา บานประจาํตระกูล และรานคาตางๆ    
 “สดุคุมแถมฟรพิีเศษ”  ใหลูกคา สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!น่ังเรือกระดง Cam 
Thanh Water Coconut Village ที่ หมูบานกั๊มทาน ซึง่หมูบานเล็กๆในเมือง
ฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดตีชวงสงครามที่น่ีเปนที่พกัอาศัยของเหลา
ทหาร อาชีพหลกัของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขบัรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอ
กันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจงัหวะดนตรีสดุสนุกสนาน 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร / นําทานเดินทางสูเมือง ดานัง 
เขาพัก คณะเขาสูที่พักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรอืเทียบเทา 

พัก 1 คืนใน ดานัง 
วันที่3 ดานัง-ตลาดฮาน -สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
                     
 
 

นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ต้ังอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกล
จากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมปีระตมิากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�นหญงิสวยงาม 
มีทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ 

 ได เวลาอันสมควรแก เวลานําทานเดินทางสู  Danang International 
Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพ่ือเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง 

12.00 น. ออกเดินทางกลบัสูทาอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบิน
ที่ FD637 

13.20 น. คณะเดินทางถงึทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ
ประทับใจ 

 
 
 
 
 



 

  

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ พักหอง
ละ 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป พักกับผูใหญ 1 

ทาน ทานละ 

เด็กอาย ุ
ไมเกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอาย ุ
ไมเกิน 12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทานละ 

31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 
06-08  มิ.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
13-15  มิ.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

20-22  มิ.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
27-29  มิ.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
04-06 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
11-13 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

18-20 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
25-27 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
01-03 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
08-10 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเดก็ ** 
ราคาเดก็ทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลบั]  ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวม

รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 600บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษทัฯจะคํานึงถงึผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ัง
กอนทาํการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมอีายุ
ไมตํา่กวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจํา 10,000 บาท
พรอมกบัเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลงัจากทาํการจองแลว 
2.การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเกบ็กอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่
พักและตัว๋เคร่ืองบินมฉิะน้ันจะถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั 
 
 
 
 



 

  

กรณียกเลกิการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลกิกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3.แจงยกเลกินอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเปนผูยืน่วีซาให เมื่อผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจาํทัง้หมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของทาน 
6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯ
จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
เรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
7.กรณีทานไดชําระคาทวัรหรือมัดจาํมาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมดัจําให แตทางบริษทัขอ
สงวนสิทธิ์ในการหกัคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเปนกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกบัทานเปนกรณีไป 
8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไม
วาเหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทวัร
ขางตน 
กรณีทานมคีวามประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันทีน่ั่งจากช้ันประหยดัเปนช้ันธรุกิจ โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วนัเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาที่พกัหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน 



 

  

4. เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / 
การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คา
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิม่เตมิกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซกั
รีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขบัรถ รวม 600 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

 


