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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
สุดคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหลู้กคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!

น ัง่เรอืกระดง้ 

1. เทีย่วชม ดานงั เมอืงแหง่ภูเขาหนิออ่นและชายหาดขาว

สวย และ พเิศษสุด พกัโรงแรม 4 ดาว 1 คนื บน บานาฮลิล ์                                                                                                                                                        

2. เทีย่วชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและ

เงยีบสงบ 

3. ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก  

4. สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่ซึง้เป็นเอกลกัณแ์ละเสนห ์อนั

งดงามของเมอืงดานงั   

5. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ที ่ตลาดฮาน 

ตลาดสดของเมอืงดานงั ต ัง้อยูร่มิแมน่ า้ฮาน ไมไ่กลจาก

สะพานขา้มแมน่ า้ 

6. ไดต้ ืน่ตากบั สวนน้  าพุรอ้นเท ิน่ไต ่สวนน้  ากลางหุบเขาบา

นา ผอ่นคลายไปกบัการแชบ่อ่ออนเซ็น 

7. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอก

แอรเ์วย ์

8. FREE WIFI ON BUS 

วนัที ่1:กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิดานงั-

น ัง่กระเช้าขึน้ บานาฮลิล ์-Fantasy Park-สะพาน

โกเดน้บรดิจ(์Golden Bridge) -พกับนบานาฮลิล ์

ว ันที่  2 :บานา ฮิลล์-โซนสวนดอกไม้LEJARDIN 

D’AMOUR -น ัง่กระเชา้ลง- สวนน้  าพุรอ้นเท ิน่ไต(่Than 

Tai Hot Springs Park) – วดัเทพพระเจา้แห่งความม ัง่

ค ัง่-พกัOnsenทบีานา 

วนัที ่3 : สวนน า้ Ebisu Than Tai – เมอืงดานงั -วดัห

ลงิอ ึง๋- เมอืงฮอยอนั – วดัฟุกเกีย๋น – สะพาน ญีปุ่่ น - 

ศาลกวนอู – หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน -หมู่บา้นก ัม๊ทาน 

ลอ่งเรอืกระดง้ – เมอืงดานงั 

วนัที ่4 : เมอืงดานงั - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยาน

นานาชาตดิานงั -กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เวยีดนามกลาง ดานงั 

ฮอยอนั  บานาฮลิล ์ 

4 วนั 3 คนื                     
พกัโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮลิล ์1 คนื 

พรอ้มแชอ่อนเซ็นสขุอรุา 

   

  

                                

โดยสายการ                                     

บนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG   

เดนิทาง : พฤษภาคม-มถินุายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 15,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่24-27 พ.ค. 62 

วนัทที ่21-24 ม.ิย.62 

15,900 .- 

16,900 .- 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิดานงั-น ัง่กระเชา้ข ึน้ บานาฮลิล-์Fantasy Park-
สะพานโกเดน้บรดิจ(์Golden Bridge) -พกับนบานาฮลิล ์

08.30 น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4  เคานเ์ตอร ์F โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  

(ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหาร  

และน า้ด ืม่บรกิาร)               

11.00 น.    
ออกเดนิทาง สูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG94 
(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่)  

12.40 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

บา่ย : 

               นําทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดบัสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็ว

ทัง้ขนาดและความสาํคญั ตัง้อยู่ระหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง นําทา่นเดนิทางสูบ่านาฮลิล(์ใช้

เวลาประมาณ 30 นาท)ี เพือ่น่ังกระเชา้สูบ่านาฮลิล ์ดืม่ดํา่ไปกบัววิทวิทศันข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 
เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้ับการ

บันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ข ึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิล์

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

 

กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิดานงั-น ัง่กระเชา้

ขึน้ บานาฮลิล ์- Fantasy Park-สะพานโกเดน้บรดิจ ์
(Golden Bridge) -พกับนบานาฮลิล ์

✈ 🍽 🍽 

Mercure Danang 

French Village Bana 

Hills  (ระดบั 4 ดาว) 

หรอืเทีย่บเทา่ 

2 
 

 

บานาฮลิล-์โซนสวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOUR -น ัง่
กระเชา้ลง- สวนน้  าพุรอ้นเท ิน่ไต(่Than Tai Hot Springs 
Park) – วดัเทพพระเจา้แหง่ความม ัง่ค ัง่-พกัOnsenทบีานา 

 

🍽 🍽 🍽 

Ebisu Oncen Resort 

(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทีย่บ

เทา่ 

3 

 
 

สวนน า้ Ebisu Than Tai – เมอืงดานงั -วดัหลงิอ ึง๋- เมอืง
ฮอยอนั – วดัฟุกเกี๋ยน – สะพาน ญี่ปุ่ น - ศาลกวนอู – 

หมูบ่า้นแกะสลกัหนิอ่อน -หมู่บา้นก ัม๊ทาน ล่องเรอืกระดง้ - 
เมอืงดานงั 

🍽 🍽 🍽 
GALAVINA 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 

4 
เมอืงดานงั - ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั -
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 🍽 ✈  
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อันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทศันใ์นแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บา

นาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของดานัง ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวยีดนาม
ไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลดัแห่งเมอืงดานัง ถกูคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมือ่สมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณา

นคิมจงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งทีพ่ัก ส ิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ักผ่อน 
เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้  
            จากนัน้นําทา่นสู ่สวนสนกุ FANTASY PARK  ( ราคาทวัรร์วมคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุก

ทกุเครือ่งเลน่ ยกเวน้แต ่พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และ เครือ่งเลน่ทีเ่ป็นระบบ ใชเ้หรยีญ ) ซึง่มเีครือ่งเลน่
หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ 

รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก  ชมสะพานทองทีเ่ปิดใหม ่จนไดเ้วลาอันสมควร 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ต)์ 

 
นําคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  (ระดบั 4 ดาว) หรอื

เทยีบเทา่ พกับนบานาฮลิล ์1 คนื 

 

วนัที ่2: 
บานาฮลิล-์โซนสวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOUR -น ัง่กระเชา้ลง- สวนน้  าพุรอ้นเทิน่ไต่

(Than Tai Hot Springs Park) – วดัเทพพระเจา้แหง่ความม ัง่ค ัง่-พกัOnsenทบีานา 

เชา้ 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / หลงัจากน ัน้ น าทา่น น ัง่กระเชา้ลงเพือ่เดนิทางสู่

เมอืงเว ้
                หลงัจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม๎สไตล๑ฝรั่งเศส 

ทีม่ ีดอกไม๎หลากหลายพันธ๑ุถกูจัดเป็นสดัสวํนอยํางสวยงามทํามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีม่มีุมถํายรูป 

นํารักๆ ให๎ทํานได๎เลอืกถํายได๎ตามใจชอบ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (Buffet BaNa) 

 

             หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน าท านเดนิทางลงจากบานาฮลิล ์เพื่อเดนิทางตํอไปยัง สวน

น า้พุ รอ้นเท ิน่ไต่ (Than Tai Hot Springs Park) บ่อน้ําพุรอ้นแห่งใหม่ล่าสดุของเมืองดานัง ดว้ย 

บรรยากาศทีแ่สนเย็นสบาย รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีวสวยงามของภูเขาบานา จะทําใหทํ้านรูส้กึผ่อน คลาย

เมือ่เดนิทางมาถงึ ทา่นจะไดส้มัผัสการอาบน้ําในบ่อน้ําพุรอ้นแท ้ๆ  ภายในสวนน ้าํแหํงใหมํนี้ซ ึง่ เรยีกไดวํ้าเป็นบํอ

น้ําพุรอ้นหรอืออนเซ็นแหํงแรกในเวยีดนามทีไ่ดร้ับมาตรฐานแบบญี่ปุ่ น นอกจากบ่อ น้ําพุรอ้นแลว้สถานทีแ่ห่งนี้

ยังมสีวนน้ําทีม่เีครือ่งเลํนหลากหลาย สระว่ายน้ํา รวมไปถงึโรงแรมทีพ่ัก และสถานทีอ่ีกมากมายใหท้่านไดเ้ดนิ              

เทีย่วชม แตก่อ่นทีจ่ะน าทกุท านผ อนคลายไปกบับ อน้  าพร๎ุอน  

             เรา จะแวะสกัการะ วดัเทพเจา้แหง่ความม ัง่ค ัง่ ตัง้อยูํในเขตสงวนธรรมชาตหินุยฉัว (Nui Chua 

Nature Reserve) บรเิวณเดยีวกนักบับ่อน้ําพุรอ้น เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกช่วีติ  

จากนั้นอสิระทุกท่านผ่อนคลายไปกับการ แช่บอ่น้  าพุรอ้น ตามอธัยาศยั บ่อน้ําเหล่านี้จะชว่ยผ่อน คลาย

กลา้มเนื้อจากการเดนิทางเป็นเวลานอนและคลายความเมื้อยลา้ต่างๆ เหมาะกับผูท้ีทํ่างานหนัก หรือนักทํอง

เทีย่วทีอ่่อนล๎าจากการทอ่งเทีย่ว หรอืทา่นทีต่อ้งการจะสมัผัสกบับรรยากาศอันผ่อนคลาย 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Ebisu Onsen Resort ระดบั 4 ดาว (พกัOnsenทบีานาหรอื
เทยีบเทา่) 

 

วนัที ่3: 
สวนน้  า Ebisu Than Tai –เมอืงดานงั วดัหลงิอึง๋– เมอืงฮอยอนั – วดัฟุกเกีย๋น – สะพาน 

ญีปุ่่ น – ศาลกวนอ-ูหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน ลอ่งเรอืกระดง้ - เมอืงดานงั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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                หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นสู ่สวนน า้ Ebisu Than Tai เพลดิเพลนิไปกับเครื่องเลํน

ตํางๆ มากมายให๎ทํานได๎เลือกทํามกลางววิภูเขาสวยงาม สวนน ้าํแหํงนี้ได๎ถูกออกแบบมาให๎ทํานสามารถ 

พักผํอนและสนุกสนานได๎อยํางเต็มอิม่ ทํานจะได๎รับประสบการณ๑อันแสนพเิศษทีเ่รยีกได๎วําไมํมีทีไ่หน อีกแล๎ว

ทีจ่ะเลํนน ้าํทํามกลางความสวยงามของหุบเขาเชนํนี้.. อสิระทํานเลํนน ้าํ หรอืเดนิเทีย่วชมความ สวยงามของสวน

แหํงนี้ตามอัธยาศยั 

                  ตอ่มาน าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงดานงั เพือ่เดนิทางไปวดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ

หลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเดน่สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มทํีาเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและ
ดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มี
ความหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่น

แกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอยา่งลกึซึง้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูกุง้ Lobster) 

                  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั (โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี)ซึง้ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําทโูบน 
ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็นศนูยก์ลางสาํคญัของการ

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกบัตะวนัตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอนัไดร้บัความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น้ํา
ตืน้เขนิ เมอืงทา่จงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม 
สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิร ิม่ให ้ทนุทําโครงการ

บูรณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล่ํ้าคา่  
                 นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีว

และเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจัตรุัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กบัชาวจนี ชม 
จั่วฟกุเกีย๋น บา้นประจําตระกลูทีส่รา้งข ึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟุ
กเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกนั นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลงับา้น

ไปจรดถนนอกีสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความ
ประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลงัเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศยั มลีานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า 

และมเีฉลยีงเชือ่มตอ่สว่นทีพ่ักอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
                  จากน ัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึกจ็ะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ 
ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจากจนีและ

ญีปุ่่ น ซึง่ไดร้บัการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประ
ชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ   ระหว่างทางขากลบัสูเ่มอืงดานัง นําทา่น เดนิทางไปชม

ภเูขาหนิอ่อน (Marble Mountains) หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลกัษณ์ของเวยีดนาม ซึง่เตม็ไปดว้ยถ้ําและ
อุโมงคต์า่ง ๆ ทีพ่ระสงฆเ์คยใชเ้ป็นสถานประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 
               แวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่นทีน่ี้นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนามภายใน 

ทา่นจะไดพ้บกบังานเกะสลกัทีล่ว้นปรษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหัต 

ศลิป์ภายในตามอัธยาศยั 

                  “สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหล้กูคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh 

Water Coconut Village ที ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน ซึง่หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแมน้ํ่า 
ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพ่ักอาศยัของเหลา่ทหาร อาชพีหลกัของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหวา่งการ
ลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไป

มานําทีพ่ายเรอืมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน  
 

ค า่ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงดานงั  

 
นําคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม  GALAVINA Hotel (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

QE1DAD-PG003 5 

  

วนัที ่4: เมอืงดานงั -ตลาดฮาน-ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั -กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

               ตอ่มา น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยู่รมิแม่น้ําฮาน ไม่ไกลจาก
สะพานขา้มแม่น้ํา ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น้ําเป็นรูปปัน้หญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึ

ใหเ้ลอืกซือ้ 
 

 
ไดเ้วลาอันสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 

13.40 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG948  

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์แช่ออนเซ็นทีบ่านา 4วนั 3คนื โดยสายการบนิ PG 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกบัผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่24-27 พ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่21-24  ม.ิย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 

      

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นทําการออกตั๋วเนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ใน

กรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
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4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ 

4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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