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Design Your Trip เวียดนาม เท่ียวเวียดนามกลาง 
ดานัง พกับาน่าฮิลล ์3 วนั 2 คืน  

 

 
3 วนั 2 คนื 

 
เลอืกทีเ่ทีย่วไดเ้อง 

 
บรกิารเลอืกระดบัทีพ่กั 

 
อาหาร 6 มือ้ 

 
บรกิารไกดท์อ้งถิน่ 

 
บรกิารรถทอ่งเทีย่วส่วนตวั 

ตวัอย่างโปรแกรมการเดินทาง 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร 

เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 ดานงั – เขาบาน่าฮลิล ์– สะพานมอืทอง – สวนดอกไมแ้หง่ความรกั - -  

2 บาน่าฮลิล ์- FANTASY PARK - ดานงั – เมอืงฮอยอนั – สะพานญี่ปุน่ – ศาลกวนอ ู– วดัฟุ๊กเกีย๋น – บา้น
โบราณ – หมูบ่า้นกัม๊ทาน นัง่เรอืกระดง้ – ดานงั    

3 ดานงั - วดัหลนิอึง๋ - สะพานมงักร - ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั   - 

เดนิทาง กนัยายน 2563 – มนีาคม 2564 เดนิทาง 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 

 
พกัโรงแรม  MERRY HOTEL DANANG / MERCURE 

DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
รถรบัสง่สว่นตวั Ford Transit 

ราคา/ทา่น 9,900 8,900 7,900 
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D.I.Y  เลือกสถานท่ี ได้สงูสดุ11 ท่ี จากทัง้หมด 15 ท่ี 
*ทางบรษิทัขอจดัสรรโปรแกรมการเดนิทางในแตล่ะวนั เพื่อความเหมาะสม หลงัจากเลอืกสถานทีเ่ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

บาน่าฮิลล์  
ความสูง 1,467 เมตร เปรียบเสมือนปอด
ของภาคกลาง อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี อยูท่ี่ 
20-25 องศา   

 

สะพานมือทอง  
ส่ิงท่ีสะดุดตานกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดคง
จะเป็นอุง้มือหินขนาดยกัษ ์ท่ีแบกรับ
สะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้

 

สวนดอกไม้แห่งความรัก  
LE JARDIN D' AMOUR สวนสไตล์
ยโุรปกบับรรยากาศแสนโรแมนติก 

 

FANTASY PARK  
ต่ืนตาต่ืนใจ กบัความอลงัการแห่งการ
ผจญภยั และเคร่ืองเล่นหลากหลาย
รูปแบบ   

 

สะพานญี่ปุ่น  
ซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่ นเม่ือ 400 กวา่
ปี มาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ 
ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสวดส่งวิญญาณมงักร  

 

ศาลกวนอู  
อยูบ่นสะพาน ญ่ีปุ่ นและท่ีฮอยอนั
ชาวบา้นจะน าสินคา้ต่าง ๆ ไวท่ี้หนา้
บา้น เพ่ือขายให้แก่นกัท่องเท่ียว 

 

วดัฟุ๊กเกีย๋น  
เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด
ของเมืองฮอยอนั วดัน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่งาน
ไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม 

 

บ้านโบราณ Tan Ky 
เป็นช่ือเจา้ของบา้นเดิมชาวเวียดนามท่ีมี
ฐานะดี ชมบา้นไมท่ี้เก่าแก่และสวยงาม
ท่ีสุดของเมืองฮอยอนั  

 
 

 
 

 

หมู่บ้านกัม๊ทาน  
หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ในอดีตช่วง
สงครามเป็นท่ีพกัอาศัยของเหล่าทหาร
อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง 
 
 

ภูเขาหินอ่อน  
ภูเขาแห่งธาตุทั้งห้า ภายในภูเขามีแท่น
บูชาของพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์และ
เทพเจา้องคอ่ื์น ๆ  
 
 

สะพานมังกร  
เ ป รี ย บ เ ส มื อ น เ ป็ น ส ะ พ า น แ ห่ ง
ความส าเร็จของประเทศเวียดนาม และ
เช่ือมต่อกนัสองฝากของแม่น ้าฮนั 

 
 

 
 

 

นั่งเรือกระด้ง  
สนุกสนานไปกบักิจกรรม BUSKET 
BOAT 

 
 
 

วนัหลนิอึง๋  
รูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงั
ให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอย
ปกป้องคุ้มครองชาวประมงท่ีออกไป
หาปลานอกชายฝ่ัง 
 

ตลาดฮาน 
ตลาดสดของเมืองดานงั ตั้งอยูริ่มแม่น ้ า
ฮาน มีทั้ งของสดและของท่ีระ ลึก
จ าหน่ายให้แก่นกัท่องเท่ียว 
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หาดหมีเคว 
หาดทรายสีขาวเน้ือทรายละเอียดนุ่มเทา้ท่ี
ทอดตวัยาวริมชายหาดของดานงั จดัเป็น
ชายหาดท่ียาวท่ีสุดในเอเชีย  
 
 
ภูเขาทวยซัน 
เคยเป็นท่ีหลบภยัของชาวเวียดกงในช่วง
สงครามกับอเม ริกา  จึง เ ป็นสถานท่ี
ท่องเ ท่ียวทั้ ง เ ชิงประวัติศาสตร์  และ
ธรรมชาติ 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

พพิธิภณัฑ์ประติมากรรมจาม 
เป็นแหล่งสะสมงานปะติมากรรมหิน
ทราย และเคร่ืองดินเผาสีหมอ้ใหม่เพียง
แห่งเดียว  
 
 

โบสถ์คริสต์สีชมพู 
ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองดานัง ตัวอาคาร
โบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
ทาสีชมพอู่อนทั้งหลงั 

 

ตัวเลอืกโรงแรมเพิม่เติม (Upgrade) 

PARACEL HOTEL DANANG 

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILL  
 

ช าระเพิม่ 1,000/ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 4,500/ทา่น 

 
GOLDEN DANANG HOTEL 

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILL  
 

ช าระเพิม่ 2,000 /ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 5,500/ทา่น 
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ข้อควรทราบ: 
 กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอยีดเมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร์แลว้ทางบรษิัทถอืว่าท่าน รับทราบและ
ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทั  

 บรกิาร Private Tour โดยมไีกดท์อ้งถิน่พดูภาษาไทยใหบ้รกิาร จะไมม่หีวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย, คนขบัรถพดูภาษาทอ้งถิน่เท่านัน้  
 ควรนดัหมายเวลากบัไกดท์อ้งถิน่ (Local Guide) เรือ่งจุดขึน้ลงรถ เวลานดัหมายใหช้ดัเจน เพือ่ป้องกนัการคลาดเคลือ่นกบัคนขบัรถของท่านและทมีฯ 
 ก่อนเดนิทาง เราจะแจง้ ชือ่คนขบั พรอ้มเบอรโ์ทรศพัท ์และใบ Confirmation ใหแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกทีเ่ดนิทางไปถงึสนามบนิ ไกดท์อ้งถิน่จะถอืป้ายชือ่ของท่านเพือ่รอรบัท่าน  
 ส าหรบัท่านทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าทีฝ่า่ยขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่
ขอรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลห์รอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 อตัราค่าบรกิารทีแ่สดงขา้งตน้ ตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 6 ท่านขึน้ไป กรณจี านวนผูเ้ดนิทางน้อยกว่าหรอืมากกว่าทีก่ าหนด กรุณาสอบถามเจา้หน้าที ่เพือ่เสนอราคาอกีครัง้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบนิ, การนดัหยุดงาน, ภยั
ธรรมชาต,ิ การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิ กฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 
และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระมาแลว้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ อาทิ สึนาม ิแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อัน
นอกเหนือจากการควบคุมของบรษิทัฯ โดยทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเท่านัน้ เช่น, ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 
 

การส ารองท่ีนัง่และช าระเงิน 

 ยืนยนัการส ารองท่ีนัง่กบัเจา้หน้าทีฝ่า่ยขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ช าระเงนิยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการยนืยนัการส ารอง  
 กรณรีาคารวมตัว๋เครือ่งบนิช าระเงนิ 70 % หลงัจากยนืยนัการจอง และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อนเดนิทาง  
 หากท่านไมช่ าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
 หลงัจากส ารองทีน่ัง่เรยีบรอ้ยแลว้ เจา้หน้าทีฝ่า่ยขายจะนดัวนั-เวลา ไปรบัหนงัสอืเดนิทางและเอกสารอื่นทีแ่จง้ไวใ้นโปรแกรม เพือ่ด าเนินการยืน่ขอวซ่ีา (ส าหรบั
ประเทศทีต่อ้งท าวซ่ีา) 

 

เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทาง หลงัจากไดช้ าระเงนิมดัจ าในครัง้แรกไปแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า 
 อนึ่งเมื่อท่านไดย้นืยนัใหท้างบรษิทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแล้ว หรอืยนืยนัการส ารองหอ้งพกัให้กบัโรงแรมแล้วหากมกีารเปลีย่นแปลง หรอืยกเลิกการ
เดนิทางในภายหลงับรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร ์และค่าตัว๋เครือ่งบนิไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ ในกรณตีัว๋ทีส่ามารถท ารฟีนัดไ์ดผู้เ้ดนิทางตอ้งรอเงนิค่ารี
ฟนัด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบนิเท่านัน้ (ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลกิทุกครัง้ จ านวนเงนิขึน้อยู่กบั
เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิ 

 หากท่านยกเลกิการเดนิทางเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวซ่ีาไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิทัฯ ขอคดิ
ค่าใชจ้่ายเพิม่ คอืค่าวซ่ีา และค่าเปลีย่นชือ่ตัว๋เครือ่งบนิเท่านัน้ ทัง้นี้ตอ้งไมอ่ยู่ในเงือ่นไขตัว๋ทีไ่มอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชื่อ และไมอ่นุญาตใหค้นืบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดนิทางตามวนัทีท่ีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ เมือ่ท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงนิ มดัจ า หรอื ค่า
ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่่ากรณใีดทัง้สิน้ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณทีีท่่านไม่
สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได้ 
 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัขึน้อยู่กบัการวางรปูแบบของแต่ละโรงแรม กรณผีูร้่วมเดนิทางในคณะของท่าน
จองหอ้งประเภทอื่น ๆ อาจท าใหไ้มไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหม้ผีูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากทีสุ่ด คอื 3 คนเท่านัน้ 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืมจี านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิม่เตยีงเสรมิให ้(Extra Bed) 
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 หากโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืไมม่เีตยีงเสรมิให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเดีย่ว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วเพิม่ดว้ย 

 ในกรณีทีม่กีารจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวัจากราคาต้นทุนทีค่ดิไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยไปพกัเมอืงใกลเ้คยีงเพือ่ความเหมาะสมของโปรแกรม 


