
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFD20 เวยีดนามกลาง ดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั 4วนั 3คนื 
นั่งกระเช้าไฟฟา้ทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮลิล’์’ อาณาจักรบนยอดเขาสูง จุดถา่ยรูปยอดฮิต!! สะพานมอืทองค า  

เพลิดเพลนิ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค เดนิชมหมูบ่้านฝร่ังเศส ปราสาทพระจันทร์ โรงบม่ไวนฝ์ร่ังเศส และ สวนดอกไม ้
เทีย่วเมอืงดานงั ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง คาเฟ ่Sơn Trà Marina สวนเอเปค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก 
เมอืงมรดกโลกฮอยอนั ลอ่งเรือกระด้งหมู่บ้านกัม๊ทาน ชมการแสดง หมนุกระด้ง หมู่บ้านแกะสลกัหนิอ่อน 

 

พักหร4ูดาว ฮอยอนั 1 คนื / โรงแรมบรรยากาศยโุรป Mercure Bana Hills 1 คนื / ดานงั 1 คนื  
อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟต่น์านาชาตบินบานาฮลิล ์เมนกูุง้มงักร และ อาหารเวยีดนาม  

 

เดินทางโดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) 
น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง  
FD636 DMK-DAD 09.45-11.30 เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน
อ่อน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน 

   
TTC Hoi An 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 



วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

10-13 เมษายน 2566 15,888 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 
2,500 บาท) 

 

 

5,500 
 

 

 

25  

20-23 เมษายน 2566 13,888 25 

21-24 เมษายน 2566 13,888 25 

11-14 พฤษภาคม 2566 13,888 25 

18-21 พฤษภาคม 2566 13,888 25 

26-29 พฤษภาคม 2566 13,888 25 

08-11 มถินุายน 2566 13,888 25 

15-18 มถิุนายน 2566 13,888 25 

22-25 มถินุายน 2566 13,888 25 

29 มิถนุายน–02 กรกฎาคม 2566 13,888 25 

06-09 กรกฎาคม 2566 14,888 25 

13-16 กรกฎาคม 2566 13,888 25 

20-23 กรกฎาคม 2566 13,888 25 

03-06 สิงหาคม 2566 13,888 25 

10-13 สิงหาคม 2566 13,888 25 

24-27 สิงหาคม 2566 13,888 25 

01-04 กนัยายน 2566 13,888 25 

08-11 กนัยายน 2566 13,888 25 

15-18 กนัยายน 2566 13,888 25 

22-25 กนัยายน 2566 13,888 25 

29 กันยายน-02 ตุลาคม 2566 14,888 25 

05-08 ตุลาคม 2566 14,888 25 

06-09 ตุลาคม 2566 14,888 25 

26-29 ตลุาคม 2566 14,888 25 

27-30 ตลุาคม 2566 14,888 25 
 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:    FD636 DMK-DAD  09.45-11.30 น. 
RETURN       :     FD639 DAD-DMK  18.10-19.55 น. 
 

2 หมู่บ้านก๊ัมทาน – นั่งเรือกระด้ง - นั่งกระเช้าไฟฟา้ข้ึนสู่บานาฮิลล์ – 
สะพานมือทองค า -  อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์    

Mercure Danang French 
Village Bana Hills 4* 

3 
อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ - เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง –  
คาเฟ ่Sơn Trà Marina                            

Magnolia hotel 4* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
เมืองดานัง – สวนเอเปค – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
ดานัง -  ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง –  
ท่าอากาศยานดอนเมือง  FD639 DAD-DMK 18.10-19.55   

    



 
 

 
 

06.30 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 3 สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่ 
บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง 

09.45 น.   น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD636 
11.30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวียดนาม น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที

เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) บั๋นหมี่ ขนมปังฝร่ังเศสยัดไส้ 

หลังรับประทานอาหารพาทุกท่านแวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน Marble Sculpture Village เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ชาวบ้าน
มีอาชีพแกะสลักหินกันเกือบทุกครอบครัว และท ากันมานานราว 300-400 ปี โดยหินภูเขาที่ใช้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
แกะสลักมีมากมายหลายรูปแบบ จากเมื่อก่อนที่เคยแกะสลักแต่รูปเจ้าแม่กวนอิม และองค์เทพที่่นับถือของชาวจีนเป็นหลัก 
ปัจจุบันได้เพ่ิมรูปแบบอื่นตามที ่ลูกค้าต้องการ เช่นแจกันหินออ่นๆ 
ที่มีต้ังแต่ขนาดต้ังโต๊ะไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีน ้าหนักมากกว่า 100 
กิโลกรัม และเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน น าท่านชม เมืองมรดกโลก
ฮอยอัน เป็นเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษาความ
เป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้อย่างดี ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องด้วยเป็น
ตัวอย่างที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของ
ท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และได้รับการ
อนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งเสน่ห์ของเมือง
นี้ ยามค ่าคืนที่นี้จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงาม อิสระให้
ท่านเดินชม สมาคมฟุกเกีย๋น Cantonese Assembly Hall Phuoc 
Kien Association เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของ
เมืองฮอยอัน สร้างไว้ส าหรับพบปะกันของคนหลายรุ่นที่อพยพมา
จากฟุกเกี๋ยนที่มีแซ่เดียวกัน อีกทั้งยังสร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงถิ่น
ก าเนิด และ แวะถ่ายภาพกับ สะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน หรือที่ชาว
เวียดนามเรียกว่า Lai Vien Kieu แปลว่า สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่
ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มี
ชุมชน 

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่2)  
ที่พัก : TTC Hoi An 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน Cam Thanh Village  หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆรอบหมู่บ้านมีสวนมะพร้าวและมี
แม่น ้าล้อมรอบ อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ให้ท่านเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรม นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water 
Coconut Village ชมวัฒนธรรมและธรรมชาติอันสวยงาม และชมการแสดง หมุนกระด้ง ถือเป็นการแสดงที่ทุกคนไม่ควร
พลาดมาที่นี้ และใครอยากทดสอบความอดทนในการหมุนเรือก็แจ้งคนพายเรือได้เลย 

วันทีห่นึ่ง      ทา่อากาศยานดอนเมือง – ทา่อากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - หมูบ่า้นแกะสลักหินออ่น – เมอืงมรดกโลกฮอยอนั                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                           อาหาร เที่ยง,เย็น                                                                                                                    
                                                   
                        

วันทีส่อง     หมูบ่้านกัม๊ทาน – นั่งเรือกระด้ง - นั่งกระเชา้ไฟฟา้ขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมอืทองค า -  อสิระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ 
                                                                                    อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็                                                                                                                    
                                                   
                        



 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  พิเศษ เมนูกุ้งมังกร 
น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟา้ขึ้นสู่บานาฮิลล์ ด่ืมด ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร อดีตเคยเป็นบ้านพัก
ของชาวฝร่ังเศสมาตั้งแต่ในช่วงสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 และได้มีการสร้างโรงแรมในสไตล์ฝร่ังเศสข้ึนในสมัยที่เป็นอาณา
นิคมตั้งแต่ปี ค.ศ.1919 และหลังจบสงคราม ฝร่ังเศสพ่ายแพ้ ท าให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้าง และกลับมาซ่อมแซมเพ่ือเป็นจุด 
ท่องเที่ยวในปี ค.ศ.2009  จุดแรกที่เราจะแวะคือ จุดถ่ายรูปยอดฮิตที่ห้าม
พลาด สะพานมือทองค า Golden Bridge สะพานสูงเหนือเมฆ หรือใกล้กัน
ให้ท่านเดินชมวิวไปถ่ายภาพสวยๆที่ สวนสวยสไตล์ฝร่ังเศส Le Jardin d’ 
Amour มีทั้งดอกไม้ต้นไม้สีสันสวยงาม เช่น ดอกทานตะวัน และ ดอกไฮ
เดรนเยียที่พบได้รอบบานาฮิลล์ รวมไปถึงมี Debay Wine Cellar โรงบ่ม
ไวน์ฝร่ังเศส โดยเป็นโรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็น
ห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร จากนั้นอิสระให้ท่านได้
เพลิดเพลินบนบานาฮิลล์ด้วยตนเองโดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยบริการให้
ค าแนะน า สวนสนุก Fantasy Park ที่มีทั้งเกมส์ และเคร่ืองเล่นให้ได้เลือก 
เช่น  Double High Speed Alpine Coaster เป็นรถรางเลื่ อนสุดฮิต 
นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองเล่นในตัวอาคาร เล่นฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย อีก
มากมาย เช่น Drop Tower ท้าความสูง, ตู้เกมส์, รถบั๊มส์, ยิงปืนแบบ4D 
ฯลฯ และโซนใหมท่ีเ่พ่ิงเปิดลา่สุด นั่งรถไฟที่เชื่อมโยงระหว่างสองอาณาจกัร 
เพ่ือไปส ารวจ Moon Kingdom มีปราสาทใหญ่โตสวยอลังการ Lunar 
Castle หรือ ปราสาทพระจันทร์ กับลาน Eclipse Plaza ที่มีการออกแบบที่
เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากโซนอื่นๆ บรรยากาศเทพนิยายมหัศจรรย์ 
นอกจากมุมถ่ายรูปต่างๆด้านบนของบานาฮิลล์  และยังมี ร้านกาแฟ 
Starbucks ให้ท่านได้แวะซ้ือมากินกาแฟ เค้กได้ พร้อมกันถ่ายรูปสวยๆ 
(ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึง, ค่าเข้าชมปราสาทพระจันทร์ 
และ Teahouse) 
 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) (บุฟเฟต่์นานาชาติ) ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ บริการอาหารและเคร่ืองดื่มมากมาย

หลายสัญชาติ เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่น สลัด แฮม ซูช ิพิซซ่า เฝอ ไก่ผัดซอส เมนูเนื้อสัตว์ต่างๆ ขนมหวาน น ้าผลไม้ ให้



ท่านได้เลือกทานได้หลากหลายอย่าง ร้านอาหารมีที่นั่งมีเยอะ อิสระให้ท่านได้รับประทานกันอย่างเต็มที่   หลังมื้ออาหาร 
แนะน าใหท้กุทา่นเดนิเลน่ถา่ยรูปกับ เมืองฝร่ังเศส บรรยากาศเมืองยุโรป เนื่องจากช่วงค ่าผู้คนที่ขึ้นมาเล่นสวนสนุกในตอน
บ่ายก็ทยอยลงไปกันหมด ท าให้เงียบสงบมากๆ หรือท่านใดเป็นสายดื่ม บริเวณตรงกลางลานบานาฮิลล์เปิดบริการโซน 
Beer plaza บริการขายเบียร์หลากลายชนิด และเมนู BBQ ให้ได้เลือกชิม นั่งกินดื่มพร้อมกับนั่งผิงไฟชิลล์ไปในตัว (ราคา
ทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและค่าเคร่ืองดื่มบริเวณ Beer plaza) 
ที่พัก : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *  
ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย  
1. ค่าพักเดี่ยวส าหรับบนบานาฮิลล์ เพ่ิม 4,500 บาท หรือ  
2. สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ชั้น 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือ 
3. สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบ Superior room มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 2,000 บาท / ห้อง 
** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่านั้น ห้องพักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ** 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)  
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินแวะถ่ายภาพเก็บตกตามจุดต่างๆบน บานาฮิลล์ จนถึงเวลานัดหมาย พาทุกท่านนั่งกระเช้าลงจาก
บานาฮิลล์ และมุ่งหน้าสู่ เมืองดานัง เพ่ือแวะรับประทานอาหารเที่ยง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มือ้ที7่)   
น าท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่
บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อ มีรูปปั้ นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐาน
ดอกบัวยืนหันหลงัให้ภูเขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง เชื่อกันว่าตั้งแต่
สร้างรูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมา ดานังก็พบกับพายุหนักๆน้อยลง ปัจจุบันเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวบ้านมักมากราบไหว้
บูชาและขอพร และเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง  

 
 
 
 
 
 

แวะพักร้อน คาเฟ่ Sơn Trà Marina ตั้งอยู่ใกล้วัดหลินอึ๋ง คาเฟ่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบซานโตรินี สถาปัตยกรรมนี้เป็น
ลักษณะของกรีซ ด้วยสองสีที่โดดเด่นคือสีน ้าเงินและสีขาว ร้ัวและหน้าต่างมักเน้นด้วยสีน ้าเงิน และสีขาวจะถูกทาบนผนัง 
ส าหรับเมนูมีให้เลือกเยอะ กาแฟ ชานม น ้าผลไม้ และขนมหวานของเวียดนาม ชิมกาแฟพร้อมวิวทะเลคุ้มค่ามาก  

 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)  
ที่พัก : Magnolia hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีส่าม     อิสระทอ่งเที่ยวบนบานาฮิลล์ - เมอืงดานัง – วัดหลนิอึ๋ง - คาเฟ ่Sơn Trà Marina                         อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็                                                                                                                    
                                                   
                        



 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
พาทุกท่านถ่ายภาพกับ สวนเอเปค Cong Vien Apec เป็นสวนสาธารณะริมแม่น ้าฮาน ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวย ๆ 
พ้ืนที่ใหญ่กว้างขวาง บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อม ไฮไลท์ของสวนเอเปคแห่งนี้คือ โดม
ขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน มีลักษณะเหมือน “ว่าวยักษ์” จากนั้นน าท่านสู่ สะพานมังกร Dragon Bridge สร้างขึ้น
เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ และฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม สะพานมีความยาว 666 เมตร สร้างข้าม
แม่น ้าฮาน จุดเด่นส าคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน และ สะพานแห่งความรักดานัง Love Bridge Da Nang 
ซ่ึงเป็นที่นิยมของหนุ่มสาว คู่รักที่จะมาซ้ือกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้
ทางด้านหลัง สามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)  
ก่อนกลบัแวะให้ทา่นซ้ือของฝากที ่ตลาดฮาน Han Market เป็น แหล่งรวบรวม
สินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งาน
หัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้
แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) เสื้อเวียดนาม ของสด ของ
แห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวกรองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพ้ืนเมอืง 
อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพ่ือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

18.10 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD639 
19.55 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้ 
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 

 

► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดนิทางและเดนิทางกลบัประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

วันทีส่ี่     เมืองดานัง – สวนเอเปค – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรักดานัง -  ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาติดานัง –  
                   ท่าอากาศยานดอนเมอืง                                                                                                              อาหาร เช้า,เทีย่ง                                                   
                



- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระ
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไมรั่บผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 
กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณีที่
เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย ค่าพักเดี่ยวส าหรับบนบานาฮิลล์ เพ่ิม 4,500 บาท หรือ  
สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ช้ัน 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือ 
สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบ Superior room มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 2,000 บาท / ห้อง 
** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่านั้น ห้องพักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ** 
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง 
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน AIR ASIA (FD) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า 
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการ
บินเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท า
ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 
8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
10.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6.  เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง    
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย    
ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 
 
 
 
 

 


