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DANANG - BANA HILLS - HOIAN 
 (3 DAYS - 2 NIGHTS) 

*** บริการพิเศษ  
➢ ฟรี ด่ืมไวน์แดงดาลดั และฟรีเคก๊วนัเกิดส าหรับลูกคา้มีวนัเกิดตรงกบัเวลาเดินทาง 
➢ ฟรีถ่ายรูปกบังอบเวยีดนามท่ีมีเสน่ห์ 
 

Code SVN.CTX01 BANGKOK AIRWAYS (PG) (PG 947 / PG 998)  

DAY ROUTE SIGHTSEEING L D HOTEL  

DAY 

1 

BKK – 

DANANG – 

BANA HILLS 

กรุงเทพฯ - - สนามบินดานงั – คาบสมุทรเซินจ่า – นมสัการเจา้แม่กวนอิมวดั
หลินอ๋ึง – นัง่กระเชา้ข้ึนบานาฮิลล ์– รับประทานอาหารเยน็ท่ีภตัตาคาร – 
พกัผอ่นท่ีโรงเเรม  

X D 
MERUCRE 

BANA 

HOTEL 

DAY 

2 

BANA HILLS 

– HOIAN - 

DANANG 

อาหารเชา้ – นัง่กระเชา้ข้ึนบานาฮิลล ์ - FANTASY PARK – นัง่รถไฟไต่เขา
ไปชมโรงเหลา้ DEBAY และ สวนดอกไม ้ JARDIN D'AMOUR' – สะพาน
ทอง GOLDEN BRIGDE – รับประทานอาหารเท่ียงท่ี – เดินทางไปฮอยอนั – 
นัง่เรือกระดง้ชมหมู่บา้นมะพร้าว CAM THACH – สะพานญ่ีปุ่น - บา้นเลขท่ี 
101– รับประทานอาหารเยน็ – พกัผอ่นท่ีโรงเเรม 

L D 
ADINA 

HOTEL 

DAY 

3 

DANANG – 

BANGKOK  
อาหารเชา้ – ชอปป้ิงท่ีตลาดฮาน – สนามบินดานงั – กรุงเทพฯ  L X X 

 

**เหมา เหมา 15ทา่นเดนิทาง** 
 
 

โรงแรม 
ราคาส าหรับ 15 ท่านขึน้ไป  (บาท/ท่าน) ห้องเดีย่ว 

ราคา ส าหรับ 1 ท่าน        เพิ่มเงนิ 

3*** 12,900 1,900 

 4**** 13,900 2,900 

Mercure BanaHills 4* 

Sekong Hotel 3* 
14,900 3,900 

Golden Bay Danang 5* 16,500 3,900 
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DAY 01: BANGKOK – DANANG – SON TRA – BANA HILLS                                ( DINNER) 

   

 

08.30 น.พร้อมกนัณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย

ใหก้ารตอ้นรับ(ระหวา่งรอข้ึนเคร่ือง ท่านสามารถใชบ้ริการ เลา้จน์ของสายการบินบางกอกแอร์เวยไ์ด ้ 

มีอาหารและน ้าด่ืมบริการ) 

11.00 น.ออกเดินทางสู่เมืองดานงัโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยเ์ท่ียวบินท่ีPG94                                                               

(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานงั)หลงัผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมือง รถ     และมคัคุเทศกรั์บผูเ้ดินทางท่ีสนามบินดานงั คอยให้บริการ 

14:00 น าท่านไปถึงคาบสมุทร เซินจ่า (Son Tra peninsula) อยูห่่างจากใจเมืองดานงัประมาณ 10 กิโลเมตรจากทิศทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นผนงัป้องกนัพายใุหเ้มืองดานงั จากนั้นท่านจะไดช้มพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในเวยีดนาม สูง

ประมาณ 69 เมตรและน าท่านไปชมวดัลิงอ้ืง 3(Linh Ung Pagoda 3) 

16:00 เดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซ่ึงทีเป็นสถานท่ีท่านจะสัมผสัทั้ง4ฤดูของประเทศเวยีดนามภายในหน่ึงวนั นัง่กระเชา้ไฟฟ้าท่ี

ยาวท่ีสุดในโลก เจา้ของ 4 สถิติโลกกินเนสส์  

19:00  รับประทานอาหาร Buffet นานาชาติ "  

พิเศษ ลองชิมเบียร์เยอร์มนั(ท่านละ 1 ลิตร)ท่ี Beer Plaza 15,900 บาท 

พกัผอ่นท่ีโรงแรม MERCURE BANA HILLS HOTEL 4**** โปรแกรมนี ้ส าหรับ ราคา  15,900 บาท 
 

   

DAY 02: BANA HILLS – BAY MAY COCONUT – HOIAN  (BREAKFAST / LUNCH / DINNER) 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

08:00 เท่ียวบานาฮิลล:์ เยีย่มชมเจดีย ์ Linh Ung ท่ีมีรูปป้ันพระพุทธรูปศากยมุนีท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย มีความสูง 27 เมตร 

หลงัจากนั้นชมสวนดอกไม ้Le Jardin D’Amour โรงไวน ์Wine Cellar Debay เเลว้นัง่บนรถไฟเพื่อปีนภูเขาเพื่อเยีย่มชม

สะพานมือทอง(Golden Bridge) สะพานน้ีไดรั้บการออกแบบอยา่งมีเอกลกัษณ์และเเปลกใหม่มากโดยมีสะพานสีเหลือง

รองรับดว้ยมือยกัษข์องพระพุทธรูปท่ีความสูงกวา่ 1,400 เมตร อยูร่ะหวา่งกลางภูเขา มองจากขา้งบนลงมาสะพานก็เหมือน

แถบผา้ไหมท่ีลอยอยูใ่นกลุ่มเมฆสีขาวธ์ิ 

09:00 ไปสัมผสัความบนัเทิงท่ีสวนสนุกในบา้นใหญ่ท่ีสุดในเวยีดนามFantasy Park พร้อมเล่นเกมท่ีน่าสนใจและทนัสมยั

กวา่ 100 เกม เยีย่มชมหมู่บา้น ฝร่ังเศส ช่ืนชมทศันียภาพอนังดงามเหมือนก าลงัอยูท่ี่ยโุรป 

11:00 ลงกระเชา้ไฟฟ้าจากบานาฮิลล์ เขา้เมืองดานงั 

12:00 บริการอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

บ่าย ออกเดินทางสู่ฮอยอนั 

14:00 เดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน นัง่เรือกระดง้Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตั้งอยู่

ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้า การล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวบา้นท่ีน่ี 

 16:30 ชมเมืองมรดกโลก  (World Cultural Heritage) ซ่ึงเป็นเมืองท่ียงัคงรักษาสภาพบา้นเรือนในแบบดั้งเดิมภายใต้

การปกครองของขนุนางราชวงศเ์หวยีนไวเ้ป็นอยา่งดี เมืองโบราณฮอยอาน ประกอบดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง เช่น 

สะพานญีปุ่่น ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานปัตยกรรมแห่งศตวรรษท่ี 17 ท่ีมีความโดดเด่นทั้งยงัเป็นสถานท่ีส าคญัของฮอยอนัและ

เป็นหน่ึงในสะพานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเวยีดนาม ชมบ้านเก่าท่ีมีอยกุวา่200ร้อยปี ชมโรงงานปฏิบติัการหตัถกรรม ชมวดัฟุ

กเกีย๊น ซ่ึงเป็นวดัไดต้กแต่งโดยไมแ้กะสลกั มีลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายโุดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูป

ท่ีขดเป็นกน้หอย มาจุดทิ้งไว ้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านได ้

ค ่า: รับประทานอาหารท่ีภตัตาคาร 

จากนั้นผูเ้ดินทางอิสระเดินสัมผสัชีวตีท่ีดานงัตอนค ่าคืนดว้ยการเยีย่มชมสถานท่ีมีช่ือเสียงคือ สะพานมงักร(Dragon 

Bridge eruption), สะพานหมุนแม่น ่าหาน (Song Han Bridge), สะพานแขวน Thuan Phuoc Bridge, หา้งสินคา้, 

ถนนอาหาร, กาแฟ-บาร์-ดิสโก ้

พกัผอ่นท่ีโรงแรม ADINA HOTEL (ระดบั 3*** ดาว) หรือ เท่าเทียม 

 
 

 

DAY 03: DANANG – BANGKOK      (BREAKFAST/ LUNCH ) 

 



 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08:00 อิสระ ชอปป้ิงท่ีตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานงั ตั้งอยูริ่มแม่น ้าฮานไม่ไกลจากสะพานมงักรท่ีขา้มแม่น ้า ดา้นหนา้

ตลาดมีประติมากรรมริมแม่น ้ าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม 

ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานงั) เพื่อเดินทางสู่สนามบิน

สุวรรณภูมิ 

18.55 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี PG998 

20.45 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

 

 

 

 

 

Inclusives Exclusives 

• 2 nights accommodation at selected Hotel with daily 

breakfast; 

• Transfer by bus with air conditioner as per itinerary; 

• Entrance fees as mentioned in the itinerary; 

• Bana Hills cablecar ticket roundtrip 

• Board service as per itinerary; 

• Thailand speaking guide; 

• Meals: B = breakfast, L = lunch, D = dinner 

• Mineral water and napkin. 

• International Air ticket and airport tax; 

• Personal expenses & travel insurance; 

• Tipping for guide & driver ( 400 บาท/ day/ 

person for G 

• VAT… 

 

 

HOTEL LIST USED IN THE ITINERARY: 

City 5* 4* 3* 

DANANG 

GOLDEN BAY HOTEL, 

FURAMA RESORT or 

similar 

SEVEN SEA HOTEL, 

STAYA HOTEL, BELLE 

MAISON HOTEL or similar 

ADINA HAVEN HOTEL, 

SEKONG  HOTEL or similar 

HUE 
IMPERIAL HOTEL or 

similar 

HUOANG GIANG HOTEL, 

MIDTOWN HOTEL, 

MUONG THANH HOTEL 

or similar 

JASMINE HOTEL, DUY 

TAN HOTEL or similar 

 

 
 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศและ

เหตสุดวสิัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน์และความ

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ*** 

 



 

 

 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทํา

การออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได แ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

สําหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่่า

กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2.การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรยีม

ค่าทัวร์ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว

เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้

มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิ

ของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทํา

การเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้

คอืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืได ้

ชําระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

เก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่า

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้ง

กระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิ

ไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลน์และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] ค่าประกนัวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 



 

 

 

 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี ค่า

โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 400 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 


