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CODE: VN03A PACKAGE VIETNAM 3D2N  

แพ็คเกจเที่ยวเวียดนามแบบกรุ๊ปส่วนตัว 3วัน 2คืน 
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล ์

ราคาเริ่มต้นท่านละ 7,999 บาท  
 

• พักโรงแรม 4 ดาวบนบานาฮิลล์ 1 คืน และดานัง 1 คืนพร้อมอาหารเช้า 
• ทานบุฟเฟต่์นานาชาติบนบานาฮิลล ์
• ไกด์ท้องถ่ินสามารถพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได ้
• รถน าเที่ยวพร้อมคนขับส่วนตัว 

*เข้าร้านอาหารได้ตามอัธยาศัย ไกดส์ามารถแนะน าได้ 

อัตราค่าบริการ 

จ านวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ราคาท่านละ เด็ก 
พักเดีย่ว 
ช าระเพ่ิม 

4-5 ท่าน 9,999.- 

ไม่มีราคาเดก็ 

3,500.- 

6-9 ท่าน 8,999.- 3,500.- 

10 ท่านขึน้ไป 7,999.- 3,500.- 

*ราคานีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

โรงแรมที่พัก 
วันที่ ที่พัก มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น 

1 Mercure Ba Na Hill (4stars)  - ✓บฟุเฟต์่ 
2 Roliva Danang hotel (4stars) หรือระดับเทียบเท่า ✓ - - 
3 - ✓ -  
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สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจ 
BA NA HILLS – GOLDEN BRIDGE 
บานาฮิลล์ น าท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของ
เมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟา้
รางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึก
จากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์
อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ใน
แบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของ
เวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบ
โดยชาวฝรั่งเศสเมื ่อสมัยที ่ฝรั ่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการ
สร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือ
ใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิ
เฉลี่ยทั ้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั ้น บริเวณลานกว้างเมื่อ
ท่านเดินทางขึ้นมาถึง บานาฮิลล์ แห่งนี้ท่านจะได้พบกับลูกโลกขนาด
ใหญ่ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลต่างๆ 
จากนัน้ น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่ว
อยู่บนเขาบานาฮิลล์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ 
ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ 
ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม จากนั้น อิสระเล่นสวนสนุก
ขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  เป็นสวนสนุกทั้งในร่ม และ 
กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่
ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถ ้าไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ใน
ระบบ 3D, 4D, 5D เคร่ืองเล่นต่างๆ ทั้งหวาดเสียว และระทึกขวัญ 
นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันอีกด้วย 
พิเศษ!!! บุฟเฟต่น์านาชาติ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 
 

เมืองฮอยอัน - นัง่เรือกระด้ง 
เมืองโบราณฮอยอัน เป็นเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษา
ความเป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องด้วยเป็นตัวอย่างของ
เมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่  15-19 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือ
กระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน
ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของ
เหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะ
ได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหิน
อ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหน่ึงอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลก
ในเร่ืองงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือ
ซื้องานแกะสลักเหล่านี้ เพ่ือเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของ
ประดับในบ้าน 
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วัดหลินอึ๋ง Linh Ứng  
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายใน
วิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของ
ชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้ นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร
ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอย
ปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง 
 
 

สะพานมังกร 
สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ และเป็นการฟื้ นฟู
เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม สะพานยาว 666 เมตร มีความกว้าง
ของผิวจราจรรวม 6 เลน  เป็นสะพานท่ีสร้างข้ึนเพ่ือข้ามแม่น ้าฮัน 
นับเป็นการสร้างสะพานที่ใช้สถาปัตยกรรมบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  
โดยใช้แรงบันดาลใจจากต านานมังกรของเวียดนามท่ีสืบทอดกันมานับ 
1,000 ปี  ความน่าสนใจของสะพานมังกร  ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ตัง้แต่
เวลาพลบค ่า จะมีการเปิดไฟประดับบนสะพานมังกรซึ่งประกอบด้วยไฟ 
LED กว่า 1,000 ดวงอย่างสวยงาม  มีการแสดงมังกรพ่นไฟที่สวยงาม  
ปัจจุบันสะพานมังกรกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของเมืองดานัง 
และกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเวียดนาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

รถน าเที่ยวพร้อมคนขับที่เวียดนาม 
รถตู้ขนาดใหญ่ 10-16 ที่นัง่ นัง่สบาย  
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อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดบัใกล้เคียงกัน  
กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน)  
อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพ่ิม)  
กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ต้องจา่ย ค่าพักเดีย่ว เพ่ิม 2,000 บาท หรือสามารถพัก 3 ท่าน พักเป็นเตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีงคะ่ 
มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 700 บาท / ท่าน   (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์) 

2. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามท่ีระบุไว้ในรายการขา้งต้น  
3. ค่าประกันอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว้ ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้ับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกันทัว่ไป 

4. ไกด์ท้องถิ่น สามารถพูดภาษาไทยได้ หรือภาษาองักฤษได ้
5. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวตา่งๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. หัวหน้าทวัร์จากประเทศไทย ลูกค้าเดินทางเอง (หากต้องการหัวหน้าทัวร์มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเตมิ) 
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 15  USD หรือตามความพ่ึงพอใจ 
5. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบนิ (บริษัทมีบริการออกตัว๋สายการบิน) 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
7. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านัน้ 
10. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
11 .การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิม
ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทาง
อันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ  .ร .บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ

ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและขอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้  ้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้
กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 
12 . มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านัน้  
13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไมผ่า่น
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 


