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วัน โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 

กรุงเทพฯ - ดานงั – บาน่าฮิลล ์- สะพานมือทอง – สวนดอกไมแ้ห่งความรัก - 
Fantasy Park   

Bangkok – Danang - Bana Hills – Golden Bridge – Le Jardin d’ Amour - 
Fantasy Park 

  ✓ 

MERCURE DANANG 

FRENCH VILLAGE 

BANAHILLS 

2 

บาน่าฮิลล ์– ดานงั - วดัลินห์อึ๋ง - สะพานมงักร – ตลาดฮาน - สนามบินดานงั – 
กรุงเทพฯ 
Bana Hills – Danang – Linh Ung Temple – Dragon Bridge -Han Market - 
Danang Airport -Bangkok 

✓ ✓  - 

 

GROUP&GO VIETNAM 
ดานัง บาน่าฮิลล์ 2 วนั 1 คนื  

 

 

ก าหนดการเดินทาง  :  เดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม 2563 
ออกเดินทางต้ังแต่ 6 ท่านขึน้ไป โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

6,990.- 
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   ☺ออกเดินทางต้ังแต่ 6 ท่านขึ้นไป โดยรถ FORD TRANSIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - ดานัง – บาน่าฮิลล์ - สะพานมือทอง – สวนดอกไม้แห่งความรัก - Fantasy Park   

…… น.  คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
…… น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน และเท่ียวบินที่ท่านเลือก 
…… น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นเท่ากับ

ประเทศไทย ) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีศลุกากรแลว้ ไกด์ทอ้งถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้การ
ต้อนรับท่าน จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าข้ึนสู่ บาน่าฮิลล์ ความสูง 1,467 เมตร เปรียบเสมือนปอดของภาคกลาง 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ท่ี 20-25 องศา  ท่ีน่ีถูกคน้พบในสมยัท่ีฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม ไดมี้การสร้างถนนออ้ม
ข้ึนไปบนภูเขา สร้างท่ีพกัโรงแรม ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบนัมีการสร้างกระเชา้ไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและประหยดัเวลาในการเดินทาง รวมทั้ งชมวิว เมืองดานัง น าท่านชม สะพานมือทอง มีความสูงจาก
ระดับน ้ าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา ส่ิงท่ีสะดุดตา
นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดคงจะเป็น อุง้มือหินขนาดยกัษ ์ท่ีแบกรับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้สร้างความแตกต่างจาก
สะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม จากนั้นน าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก  LE JARDIN D' AMOUR สวนสไตล์
ยุโรปกบับรรยากาศแสนโรแมนติก  
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 ให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจ กบัความอลงัการแห่งการผจญภยัท่ี Fantasy Park  พบกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ  
(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์สามมิติท่ีไม่รวมให้ในรายการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILLS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่สอง บาน่าฮิลล์ – ดานัง - วดัลินห์อึ๋ง - สะพานมังกร – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางลงจากภูเขาบาน่าฮิลล ์เดินทางสู่ ดานัง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชม 
วัดลินห์อึ๋ง วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั เป็นสถานท่ีศกัดิ์ สิทธ์ิ ท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธา ของธาตุทั้งห้า
และจิตใจของผูค้นอยู่ในท่ีน้ี ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชา เจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆตามความ
เช่ือของชาวบา้นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลงัให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้อง
คุ้มครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝั่ง น าท่านชม สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด สะพานมงักรเปรียบเสมือนเป็นสะพานแห่งความส าเร็จของประเทศเวียดนาม 
ซ่ึงมีความยาวของสะพานถึง 666 เมตร ความกวา้งเกือบเท่ากบัถนนถึง 6 เลนส์ และเช่ือมต่อกนัสองฝากของแม่น ้า
ฮัน สะพานมังกรน้ีออกแบบและสร้าง ออกมาเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและฟ้ืนฟูในด้านของ
เศรษฐกิจ และได้มีการเปิดใช้สะพานแห่งน้ีในปี2013 ท่ีผ่านมา ด้วยสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเอกลกัษณ์ความเป็น
ประเทศเวียดนามและบวกกบัเทคโนโลยท่ีีร่วมสมยั ตวัสะพานจึงออกมาในรูปแบบท่ีสวยงามโดยในเวลากลางคืน
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จะมีการประดับไฟ LED หลากสีสันกว่า 1,000 หลอด อย่างสวยงามตระการตา ท าให้สะพานแห่งน้ีโดดเด่น  
ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์สะพานแห่งนี้มีการโชว์มังกรพ่นไฟ พ่นน ้าอย่างอลังการ ในเวลา 21.00 น. 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้ า

ดา้นหน้าตลาดมีปติมากรรมริมแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญงิสวยงามมีทั้งของสดและของท่ีระลึกให้ท่านเลือกซ้ือ เลือกช้
อปป้ิงอย่างจุใจเป็นของฝากคนทางบา้น 

 
                                                                                                                                       Cr. Blowing Puffer Fish - flickr 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดานัง 

......... น.  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเท่ียวบนิที่ท่านเลือก  

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

 

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน) 

ก าหนดการดินทาง 
คณะ 6 ท่าน  

ท่านละ 

พักเด่ียว 

เพิ่มท่านละ 

พฤษภาคม -ธันวาคม 2563 6,990 บาท  3,500 บาท 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม 

อัตรานี้รวม 
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้งถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถน าเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  

https://www.flickr.com/photos/changyisheng/27334968406/in/photolist-HAdFeM-HAdFNx-HDuRLJ-Hh8c2w
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศ สามารถอยู่ไดไ้ม่เกนิ 14 วนั 
อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-ดานงั / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้งถิน่ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 400 บาท/ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
ข้อควรทราบ: 
➢ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แล้ว

ทางบริษทัถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั 
➢ บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย, คนขบัรถพูดภาษาท้องถิ่น

เท่านั้น  
➢ ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนกับ

คนขบัรถของท่านและทีมฯ 
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัท ์และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน 
➢ วนัแรกท่ีเดินทางไปถงึสนามบิน ไกด์ทอ้งถิ่นจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน  
➢ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน

ทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลห์รือเวลา
บิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้า 

เง่ือนไขการเดินทาง 
➢ อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งต้น ต้องมีผูเ้ดินทาง 6 ท่านข้ึนไป กรณีจ านวนผูเ้ดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าท่ีก าหนด กรุณา

สอบถามเจา้หน้าท่ี เพ่ือเสนอราคาอีกครั้ ง 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
➢ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 

กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 
➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมดัจ าห้องพกั ฯลฯ 
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การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 

➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินยอดเต็มภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดร้ับการยืนยนัการส ารอง  
➢ กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินช าระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหน้า 21 วนัก่อน

เดินทาง  
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดังกล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
➢ หลังจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นท่ีแจ้งไว้ใน

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 

❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้ าระเงินมดัจ าในครั้ งแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
❖ อน่ึงเม่ือท่านไดย้ืนยนัให้ทางบริษทัฯ กระท าการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยืนยนัการส ารองห้องพกัให้กบัโรงแรมแลว้หากมี

การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลกิการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้ งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถท ารีฟันด์ได้ผู ้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น 
(ประมาณ 90 วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ ง จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัเงื่อนไขของแต่ละสาย
การบิน 
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม

ก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ท่ี
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือ และไม่อนุญาตให้คืนบตัรโดยสาร 
❖ หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลง

จองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้

โรงแรมและห้องพัก 

❖ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักข้ึนอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจท าให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
❖โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผูเ้ขา้พกัใน 1 ห้องมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
❖โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให้ (Extra Bed) 
❖หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นต้องแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และต้อง

ช าระค่าห้องพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
❖ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ  เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
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ตารางบิน สายการบนิที่แนะน าขึน้ที่สนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

 
 
 
 
 

 
ตารางบิน สายการบนิที่แนะน าขึน้ที่สนามบนิดอนเมือง 
 

 

 

 
 

 

ขาไป สุวรรณภูมิ-ดานงั 
BKK-DAD 

PG947 10.55-12.45 

ขากลบั ดานงั-สุวรรณภูมิ 
DAD -BKK 

PG948 13.35-15.25 

 ขาไป ดอนเมือง-ดานงั 
DMK- DAD 

FD636 09.50-11.30 

ขากลบั ดานงั-ดอนเมือง 
DAD -DMK 

FD637 12.00-13.35 


