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VFD19 เวยีดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอนั 4วนั 3คืน 
น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าทะลหุมอกสู ่‘’บานาฮลิล’์’ อาณาจกัรบนยอดเขาสงู  

จดุถา่ยรปูยอดฮติ!! สะพานมอืทองค า  

สดุยอดแลนดม์ารค์ทีห่า้มพลาด สวนสนกุแฟนตาซปีารค์ เดนิชมหมูบ่า้นฝร ัง่เศส  

ปราสาทพระจนัทร ์โรงบม่ไวนฝ์ร ัง่เศส  

เมอืงดานงั ไหวพ้ระวดัหลนิอ ึง๋ สวนเอเปค โบสถส์ชีมพ ูหาดหมเีค สะพานมงักร  

สะพานแหง่ความรกั คาเฟ่ Sơn Trà Marina 

เมอืงมรดกโลกฮอยอนั ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน ชมการแสดง หมนุกระดง้ ชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น 

พกัหร ู4ดาว ฮอยอนั 1 คนื / ดานงั 2 คนื  อสิระทอ่งเทีย่วบนบานาฮลิล ์1 วนัเต็ม !! 

อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟ่ตน์านาชาตบินบานาฮลิล ์เมนกูุง้มงักร และ อาหารเวยีดนาม 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันที ่ โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 

ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานัง  
FD634 DMK-DAD 07.25-09.05 เมอืงดานัง – สวนเอเปค – 

วดัหลนิอึง๋ - คาเฟ่ Sơn Trà Marina – เมอืงฮอยอนั – หมู่บา้น

แกะสลักหนิออ่น - เมอืงมรดกโลกฮอยอนั                                   

   
Thanh Binh Riverside 

Hoian Resort 4* 
 หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

2 

หมูบ่า้นกั๊มทาน – น่ังเรอืกระดง้ -  เมอืงดานัง – รา้น OTOP – 

ชายหาดหมเีค – โบสถส์ชีมพู – ตลาดฮาน – สะพานมังกร - 

สะพานแหง่ความรักดานัง 

   
Luxtery Danang hotel 4* 
หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

3 
น่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูบ่านาฮลิล ์– สะพานมอืทองค า – สวนสวย

สไตลฝ์ร่ังเศส – อสิระทอ่งเทีย่วบนบานาฮลิล ์- เมอืงดานัง  
   

Luxtery Danang hotel 4* 

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

4 
เมอืงดานัง - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานัง – ทา่อากาศยานดอน

เมอืง  FD637 DAD-DMK 12.00-13.45   
    



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก  

(บาท) 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

23-26 กมุภาพันธ ์2566 13,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 

2,500 บาท) 
 

 

5,500 

 
 

 

25  

02-05 มนีาคม 2566 13,888 25 

09-12 มนีาคม 2566 13,888 25 

17-20 มนีาคม 2566 13,888 25 

24-27 มนีาคม 2566 13,888 25 

30 มนีาคม-02 เมษายน 2566 12,888 25 

31 มนีาคม-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 

05-08 พฤษภาคม 2566 13,888 25 

12-15 พฤษภาคม 2566 12,888 25 

19-22 พฤษภาคม 2566 11,888 25 

01-04 มถินุายน 2566 12,888 25 

09-12 มถินุายน 2566 11,888 25 

22-25 มถินุายน 2566 11,888 25 

29 มถินุายน-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 สงิหาคม 2566 11,888 25 

18-21 สงิหาคม 2566 11,888 25 

25-28 สงิหาคม 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 ตลุาคม 2566 11,888 25 

05-08 ตลุาคม 2566 12,888 25 

06-09 ตลุาคม 2566 13,888 25 



12-15 ตลุาคม 2566 17,888 25 

13-16 ตลุาคม 2566 16,888 25 

19-22 ตลุาคม 2566 15,888 25 

21-24 ตลุาคม 2566 16,888 25 

26-29 ตลุาคม 2566 12,888 25 

27-30 ตลุาคม 2566 12,888 25 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD634 DMK-DAD  07.25-09.05 น. 
RETURN       :     FD637 DAD-DMK  12.00-13.45 น. 

 

วนัทีห่น ึง่      ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั – สวนเอเปค  

   วดัหลนิอ ึง๋ - คาเฟ่ Sơn Trà Marina – เมอืงฮอยอนั – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น  

   เมอืงมรดกโลกฮอยอนั                                      อาหาร เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     

04.30 น.     พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 3 สายการบนิ Air 

Asia โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้

เครือ่ง 

07.25 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ AIR ASIA 

(FD) เทีย่วบนิที ่FD634 

09.05 น.      เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง ประเทศเวียดนาม น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ที ่เวยีดนาม เท่ากับประเทศไทย) 

พาทุกท่านถ่ายภาพกบั สวนเอเปค Cong Vien Apec 

เ ป็ นสวนส าธ า รณะ ริม แม่ น ้ า ฮ า น  ที่ เ ต็ ม ไปด ้ว ย

สถาปัตยกรรมสวย ๆ พืน้ทีใ่หญ่กวา้งขวาง บรเิวณสวนมี

สนามหญา้ขนาดใหญ่ ทางเดินปูดว้ยหิน สวนหย่อม 

ไฮไลท์ของสวนเอเปคแห่งนี้คือ โดมขนาดยักษ์ทีส่รา้ง

จากเหล็ก 200 ตัน มลีักษณะเหมอืน “ว่าวยักษ์” น าท่าน

ไหวเ้จา้แม่กวนอมิ วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดที่

ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็น

สถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ มรีปูปั้นปนูขาวเจา้แมก่วนอมิ ซึง่มคีวามสงูถงึ 

67 เมตร ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่

ออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง เชือ่กันว่าตัง้แต่สรา้งรูปปั้นเจา้แม่กวนอมิขึน้มา ดานังก็พบกับพายุหนักๆ

นอ้ยลง ปัจจบุนัเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมกัมากราบไหวบ้ชูาและขอพร และเป็นอกีหนึง่จดุชมววิที่

สวยงามของเมอืงดานัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่)  พเิศษ! เมนเูฝอไก ่ตน้ต ารบั 

แวะพกัรอ้น คาเฟ่ Sơn Trà Marina ตัง้อยู่ใกลว้ัดหลินอึ๋ง คาเฟ่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบซานโตรินี 

สถาปัตยกรรมนี้เป็นลักษณะของกรซี ดว้ยสองสทีีโ่ดดเด่นคอืสนี ้าเงนิและสขีาว รัว้และหนา้ต่างมักเนน้

ดว้ยสนี ้าเงนิ และสขีาวจะถกูทาบนผนัง ส าหรับเมนูมใีหเ้ลอืกเยอะ กาแฟ ชานม น ้าผลไม ้และขนมหวาน

ของเวยีดนาม ชมิกาแฟพรอ้มววิทะเลคุม้คา่มาก (คา่ทัวร ์ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่ เมอืงฮอยอัน พาทุกท่านแวะชม หมู่บา้นแกะสลักหนิอ่อน Marble Sculpture Village เป็น

หมู่บา้นเก่าแก่ทีช่าวบา้นมอีาชพีแกะสลักหนิกันเกอืบทุกครอบครัว และท ากันมานานราว 300-400 ปี 

โดยหนิภูเขาที่ใชแ้กะสลัก ผลติภัณฑ์หนิอ่อนแกะสลักมีมากมายหลายรูปแบบ จากเมื่อก่อนที่เคย

แกะสลักแต่รปูเจา้แมก่วนอมิ และองคเ์ทพทีนั่บถอืของชาวจนีเป็นหลัก ปัจจุบนัไดเ้พิม่รูปแบบอืน่ตามที ่

ลูกคา้ตอ้งการ เชน่แจกันหนิอ่อนๆ ทีม่ตีัง้แต่ขนาดตัง้โต๊ะไปจนถงึขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักมากกว่า 100 

กโิลกรัม อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย และน าทา่นชม เมอืงมรดกโลกฮอยอนั เป็นเมอืงที่

ยงัคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมอืงมรดกแหง่วัฒนธรรมไวอ้ยา่งด ีไดรั้บขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนือ่งดว้ยเป็นตัวอยา่งทีม่กีารผสมผสานศลิปะและ

สถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของต่างชาตไิวไ้ดอ้ย่างมเีอกลักษณ์ และไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ใน

สภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี อีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองนี้ ยามค ่าคืนที่นี้จะถูกประดับประดาดว้ยโคมไฟ

สวยงาม อสิระใหท้่านเดนิชม สมาคมฟกุเกีย๋น Cantonese Assembly Hall Phuoc Kien Association 

เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงฮอยอัน สรา้งไวส้ าหรับพบปะกันของคนหลายรุ่นที่

อพยพมาจากฟกุเกีย๋นทีม่แีซเ่ดยีวกัน อกีทัง้ยังสรา้งไวเ้ป็นทีร่ะลกึถงึถิน่ก าเนดิ และ แวะถา่ยภาพกบั 

สะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอนั หรอืทีช่าวเวยีดนามเรยีกวา่ Lai Vien Kieu แปลวา่ สะพานแหง่มติรไมตร ีทีไ่ด ้

ชือ่นีเ้นือ่งจากสะพานแหง่นีส้รา้งขึน้โดยชมุชนชาวญีปุ่่ น เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้ขา้มคลองทีใ่นอดตี 400 ปี

กวา่ทีผ่า่นมา มชีมุชนชาวญีปุ่่ นมาตัง้รกรากอยู ่สรา้งขึน้ทา่มกลางหมู่บา้นชาวจนีและญีปุ่่ น 

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่)  

ทีพ่ัก : Thanh Binh Riverside Hoian Resort 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่อง       หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – น ัง่เรอืกระดง้ -  เมอืงดานงั – รา้นOTOP – ชายหาดหมเีค  
   โบสถส์ชีมพู – ตลาดฮาน – สะพานมงักรสะพานแหง่ความรกัดานงั  
             อาหาร เชา้,เทีย่ง                                                                                                                   

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

เดนิทางสู่ หมูบ่า้นกั๊มทาน Cam Thanh Village  หรอืหมู่บา้นเรอืกระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆรอบหมู่บา้นมี

สวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ อาชพีหลักของคนที่นี่คืออาชพีประมง ใหท้่านเพลดิเพลนิไปกบั

กจิกรรม น่ังเรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village ชมวัฒนธรรมและธรรมชาตอิันสวยงาม 

และชมการแสดง หมนุกระดง้ ถอืเป็นการแสดงทีทุ่กคนไมค่วรพลาดมาทีน่ี้ และใครอยากทดสอบความ

อดทนในการหมนุเรอืก็แจง้คนพายเรอืไดเ้ลย  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดานัง เป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญและ

เป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจน

กลายเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญ แวะ รา้นOTOP ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ประจ าเมอืง  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่)  พเิศษ! เมนูกุง้มงักร 



จากนัน้พาทกุทา่นชม ชายหาดหมเีค My Khe beach เป็น

ชายหาดทีส่วยทีส่ดุในเมอืงดานัง มแีนวโคง้ตามลักษณะ

ภมูปิระเทศของเวยีดนาม ซึง่ยาวกว่า32กโิลเมตร มหีาด

ทรายสขีาวเม็ดทรายละเอยีด น ้าทะเลสฟ้ีาใส เพลดิเพลนิ

กับการชมธรรมชาติที่มีว ิวภูเขาและอ่าวที่อยู่ตรงขา้ม 

จากนัน้น าท่านชม โบสถ์สชีมพู หรือ โบสถ์ครสิต์ดานัง 

Danang Cathedral เป็นจุดเริ่มตน้ของศาสนาคริสต์ใน

เวยีดนาม สรา้งขึน้ในสมัยทีเ่วยีดนามตกเป็นอาณานคิม

ของฝร่ังเศส เป็นโบสถข์นาดใหญ่ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมใน

สไตลโ์กธกิ มกีารตกแต่งอยา่งประณีตสวยงาม ทีส่ าคัญ

คอืเป็นโบสตส์ชีมพพูาสเทลทัง้หลัง ตัดขอบดว้ยสขีาว ดู

ละมุนตา แวะใหท้่านซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน Han 

Market เป็น แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้

ชาวเวียดนามและชาวไทย สินคา้ที่โดเด่นคือ งาน

หัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก 

กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) เสือ้เวยีดนาม ของสด ของแหง้ 

เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ทีร่ะลกึ หมวกรองเทา้ กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของ

ฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู่ สะพานมังกร Dragon Bridge สรา้งขึน้เป็นสัญลักษณ์

ของการฟ้ืนคนืประเทศ และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศเวยีดนาม สะพานมคีวามยาว 666 เมตร สรา้งขา้ม

แมน่ ้าฮาน จุดเด่นส าคัญอยู่ทีม่ังกรทองตัวยักษ์ทีอ่ยูก่ลางสะพาน และ สะพานแห่งความรักดานัง Love 

Bridge Da Nang ซึง่เป็นที่นยิมของหนุ่มสาว คู่รักทีจ่ะมาซือ้กุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน ประดับตกแต่ง

ดว้ยเสารปูหัวใจ และจากสะพานแหง่นีท้างดา้นหลัง สามารถมองเห็นววิของสะพานมงักรแบบเต็มๆ อสิระ

ใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น     อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพ่ัก : Luxtery Danang hotel / Grand Sea Danang / Roliva Danang 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่าม      น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูบ่านาฮลิล ์– สะพานมอืทองค า – สวนสวยสไตลฝ์ร ัง่เศส  

   อสิระทอ่งเทีย่วบนบานาฮลิล ์- เมอืงดานงั    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  

น าท่าน น่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้สู่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิ

ทวิทัศน์ของเมอืงบนความสูงถงึ 5,810 เมตร อดตีเคย

เป็นบา้นพักของชาวฝร่ังเศสมาตั ้งแต่ในช่วงสมัย

สงครามโลกครัง้ที ่1 และไดม้กีารสรา้งโรงแรมในสไตล์

ฝร่ังเศสขึน้ในสมัยที่เป็นอาณานิคมตัง้แต่ปี ค.ศ.1919 

และหลังจบสงคราม ฝร่ังเศสพา่ยแพ ้ท าใหบ้านาฮลิลถ์กู

ทิง้รา้ง และกลับมาซอ่มแซมเพือ่เป็นจุดท่องเทีย่วในปี 

ค.ศ.2009  จดุแรกทีเ่ราจะแวะคอื จุดถา่ยรูปยอดฮติที่

หา้มพลาด สะพานมอืทองค า Golden Bridge สะพานสูงเหนือเมฆ หรือใกลก้ันใหท้่านเดนิชมววิไป

ถา่ยภาพสวยๆที ่สวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส Le Jardin d’ Amour มทีัง้ดอกไมต้น้ไมส้สีันสวยงาม เชน่ ดอก

ทานตะวัน และ ดอกไฮเดรนเยยีที่พบไดร้อบบานาฮลิล์ รวมไปถงึม ีDebay Wine Cellar โรงบ่มไวน์

ฝร่ังเศส โดยเป็นโรงบม่ไวนท์ีม่อีายมุากกวา่ 100 ปี ถกูสรา้งขึน้ใหเ้ป็นหอ้งเก็บไวนท์ีอ่ยูล่กึลงไปเกอืบ  



 

 

 

 

 

 

 

 

100 เมตร จากน ัน้อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิบนบานาฮลิลด์ว้ยตนเองโดยมไีกดท์อ้งถิน่คอย

บรกิารใหค้ าแนะน า สวนสนุก Fantasy Park ทีม่ทีัง้เกมส ์และเครือ่งเลน่ใหไ้ดเ้ลอืก เชน่ Double High 

Speed Alpine Coaster เป็นรถรางเลือ่นสุดฮติ นอกจากนี้ยังมเีครือ่งเล่นในตัวอาคาร เลน่ฟรแีบบไม่

เสยีคา่ใชจ้า่ย อกีมากมาย เชน่ Drop Tower ทา้ความสูง, ตูเ้กมส,์ รถบั๊มส,์ ยงิปืนแบบ4D ฯลฯ และ

โซนใหมท่ีเ่พิง่เปิดลา่สดุ น่ังรถไฟทีเ่ชือ่มโยงระหว่างสองอาณาจักร เพือ่ไปส ารวจ Moon Kingdom มี

ปราสาทใหญ่โตสวยอลังการ Lunar Castle หรือ ปราสาทพระจันทร์ กับลาน Eclipse Plaza ที่มีการ

ออกแบบทีเ่ป็นเอกลักษณ์แตกตา่งจากโซนอืน่ๆ บรรยากาศเทพนยิายมหัศจรรย ์นอกจากมมุถา่ยรปูตา่งๆ

ดา้นบนของบานาฮลิล ์และยังม ีรา้นกาแฟ Starbucks ใหท้่านไดแ้วะซือ้มากนิกาแฟ เคก้ได ้พรอ้มกัน

ถ่ายรูปสวยๆ (ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเขา้ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง , ค่าเขา้ชมปราสาทพระจันทร์ และ 

Teahouse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที6่) (บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล ์บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่มากมายหลายสัญชาต ิเปลีย่นแปลงตามฤดูกาล เชน่ สลัด แฮม ซชู ิพซิซา่ เฝอ ไก่ผัดซอส 

เมนูเนือ้สตัวต์า่งๆ ขนมหวาน น ้าผลไม ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานไดห้ลากหลายอยา่ง รา้นอาหารมทีีน่ั่งมเียอะ 

อสิระใหท้า่นไดรั้บประทานกนัอยา่งเต็มที ่  

หลังมือ้อาหาร แนะน าใหท้กุทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปูกบั เมอืงฝร่ังเศส บรรยากาศเมอืงยโุรป เนือ่งจากชว่ง

ค ่าผูค้นทีข่ ึน้มาเลน่สวนสนุกในตอนบา่ยก็ทยอยลงไปกนัหมด ท าใหเ้งยีบสงบมากๆ หรอืทา่นใดเป็นสาย

ดืม่ บรเิวณตรงกลางลานบานาฮลิลเ์ปิดบรกิารโซน Beer plaza บรกิารขายเบยีรห์ลากลายชนดิ และเมนู 

BBQ ใหไ้ดเ้ลอืกชมิ น่ังกนิดืม่พรอ้มกบัน่ังผงิไฟชลิลไ์ปในตัว  (ราคาทัวรไ์มร่วมคา่อาหารและคา่เครือ่งดืม่

บรเิวณ Beer plaza) อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิแวะถา่ยภาพเก็บตกตามจดุต่างๆบน บานาฮลิล ์จนถงึเวลา

นัดหมาย พาทกุทา่นน่ังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์และมุง่หนา้สู ่เมอืงดานัง เพือ่แวะรับประทานอาหารเย็น 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่)  

ทีพ่ัก : Luxtery Danang hotel / Grand Sea Danang / Roliva Danang 4* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่ ี ่   เมอืงดานงั – ทา่นอากาศยานนานาชาตดิานงั – ทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาหารเชา้ 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที8่) 

อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ

ดานัง ประเทศเวยีดนาม เพือ่เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 

12.00 น.  เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD637 

13.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย  โดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลบัวันหรอืเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้ 

ทัง้นีก้ารเปลีย่นทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นหลกัส าคญั 



► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทางและเดนิทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวยีดนาม 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

► การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกลว้ันเดนิทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคัญ**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีันดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิาร

อืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  )ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได ้(  

2.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3.  กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่าย

พักเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน   

4. หอ้งพักบนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งส าหรับ 3 ท่าน กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน หอ้งพักบนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งส าหรับ 3 

ทา่น กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ตอ้งจา่ย คา่พักเดีย่วส าหรับบนบานาฮลิล ์เพิม่ 4,500 บาท หรอื  

สามารถพักรวม 3 ทา่น เป็นแบบเตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 1,500 บาท / หอ้ง หรอื 

สามารถพักรวม 3 ทา่น เป็นแบบ Superior room มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 2,000 บาท / หอ้ง 

** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลิลเ์ทา่นัน้ หอ้งพักอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

** 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้ เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอย

อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กโิลกรัม ถือขึน้เครื่องได ้7 

กโิลกรัม และคา่ ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ กรณีสมัภาระเกนิทา่นตอ้ง

เสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

7. คา่ประกันอบุัตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยที่

บรษัิทท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรอง

ทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิท

ประกนัทั่วไป 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์



9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน 

10.  คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3.  คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,200 บาท/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจและน ้าใจจากทา่น 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการ

เดนิทาง    มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดย    ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 


