
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มื้ออาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 4 ดาว*** เช้า กลางวนั ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – ดานงั –  ภูเขาหินอ่อน – พิพิธภณัฑจ์าม – วดัลินห์อ๋ึง - สะพานมงักร    
CICILIA HOTEL   

http://ciciliadanang.com/ 
 

2 ดานัง – บานาฮิลล์  -  Fantasy  Park – สวนดอกไม้  Le Jardin d' Amour    
Mercure Danang French Village 

Bana Hills   

3 บานาฮิลล ์- ดานงั  - กรุงเทพฯ     

Highlight: 

 ชมความสวยงามของภูเขาหินอ่อน  ภูเขาแห่งธาตุทั้งห้าที่เป็นที่นับถือและมีความส าคญักบัชาวบ้านละแวกใกล้เคยีง 
 ต่ืนตาต่ืนใจกบัความอลังการแห่งการผจญภยัที่  Fantasy  Park  พบกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบบนเขาบานาฮิลล์ 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
14,900.- เดนิทางระหว่างพฤษภาคม - กนัยายน 2561

ราคาเร่ิมต้นนี ้ส าหรับเดินทางแบบส่วนตัว 4 คนเดินทาง 
  พเิศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) คอยดูแลให้ค าแนะน าบริการตลอด 3 วนั                             
 

WONDERFUL  VIETNAM 
ดานัง – บาน่าฮิลล์ 

3 Days 2 Nights 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก             กรุงเทพฯ – เวยีดนาม – ดานัง –  ภูเขาหินอ่อน – พพิธิภัณฑ์จาม – วดัลนิห์อึง๋ - สะพานมงักร 

09.00 น.   พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์  F ประตู  4 โดยมเีจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
 คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยก่อนเดินทาง 
11.00 น.   เหิรฟ้าสู่ เวยีดนาม โดยสายการบิน BANGKOK  AIRWAYS  เที่ยวบินที่ PG947 
12.35น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานดานัง  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง   
 น าท่านชม ภูเขาหินอ่อน ประกอบดว้ยเนินเขานอ้ยใหญ่ 5 ลูกชาวเวียดนามจึงเรียกภูเขาหินอ่อนน้ีวา่ ภูเขา
 แห่งธาตุทั้งหา้ ภายในภูเขามีแท่นบูชาของพระพุทธเจา้ พระโพธิสตัว ์ และเทพเจา้องคอ่ื์นๆตามความเช่ือของชาว
 บา้นท่ีอาศยัอยูใ่นแถบนั้น  บริเวณทางข้ึนมีร้านคา้แกะสลกัหินอ่อนเป็นลวดลาย ต่างๆใหเ้ลือกซ้ือเลือกชม จากนั้น
 ผา่นบนัไดทางข้ึนค่อนขา้งชนัมายงัลานดา้นบนเดินต่อไปยงัจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองดานงัท่ามกลางขนุเขา
 บริวารนอ้ยใหญ่ไดอ้ยา่งสวยงาม  ขากลบัแนะน าใหเ้ดินลงดอีกดา้นเป็นเส้นทางท่ีจะพาคุณไปสู่จุดชมวิวท่ีมองเห็น
 พ้ืนน ้าสีฟ้าครามของทอ้งทะเลดานงัไดก้วา้งไกลสุดสายตาแลว้เจดียท์รงเก๋ท่ีมีความ ส าคญัภายในภูเขาหินอ่อน                      
 อนัเป็นจุดสุดทา้ยของการเท่ียวชม  น าท่านชม พพิธิภัณฑ์จาม ตั้งอยูใ่จกลางเมืองดานงั สถานท่ีท่ีรวบรวมศิลปวตัถุ
 และเทวรูปต่างๆทางศาสนาฮินดู  รวมเอาความเป็นมาของชนชาติจามท่ีรุ่งเรืองมาก่อนอาณาจกัรใดๆ ในภูมิภาคน้ี 
 ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของประติมากรรมท่ีแกะสลกัจากหินและส าริดกวา่300 ช้ิน นิทรรศการถูกจดัแสดงไวต้าม
 หอ้งต่างๆ น าท่านชม  วดัลนิห์อึง๋  วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวมความเช่ือ ความ
 ศรัทธา ของธาตุทั้งหา้และจิตใจของผูค้นอยูใ่นท่ีน้ี  ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชา เจา้แม่กวนอิมและ
 เทพองคต่์างๆตามความเช่ือของชาวบา้นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงัใหภู้เขาและหนัหนา้
 ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง  จากนั้นแวะถ่ายรูปท่ี สะพานมังกร ถูก
 สร้างข้ึนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว  เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  ดว้ย
 สถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หน่ึงพนัปีมา
 แลว้ ในทุกวนัหยดุสุดสปัดาห์ หลงัจากพระอาทิตยต์กดิน นกัท่องเท่ียวจะเห็นการแสดงลมหายใจแห่งไฟ ตวัมงักร
 ถูกประดบัประดาดว้ยหลอดไฟ LED กวา่พนัหลอด ส่องสวา่งสวยงามในยามค ่าคืน ชมการแสดงมงักรพ่นน ้าพ่น
 ไฟท่ีสวยงามอลงัการ 
ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
 ที่พกั  CICILIA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 นั่งรถไฟรางขึน้ชมสวนดอกไม้  Le Jardin d' Amour 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง          ดานัง – บานาฮิลล์  -  Fantasy  Park – สวนดอกไม้  Le Jardin d' Amour 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางสู่  ยอดเขาบานาฮิลล์   ความสูง 1,467 เมตร  เปรียบเสมือนปอดของภาคกลาง  อุณหภูมิเฉล่ีย

ตลอดปี อยูท่ี่ 20-25 องศา  ท่ีน่ีถูกคน้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศสปกครองเวียดนาม ไดมี้การสร้างถนนออ้มข้ึนไปบน
ภูเขา สร้างท่ีพกัโรงแรม ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบนัมีการสร้างกระเชา้ไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความสะดวก
และประหยดัเวลาในการเดินทาง รวมทั้งชมวิว เมืองดานงั  นอกจากน้ี ยงัมีสวนสนุกพร้อมเคร่ืองเล่นอีกมากมาย
บนยอดเขาแห่งน้ี  ใหท่้านไดต่ื้นตาต่ืนใจ  กบัความอลงัการแห่งการผจญภยัท่ี  Fantasy  Park  พบกบัเคร่ืองเล่น
หลากหลายรูปแบบ  (เคร่ืองเล่นบางชนิดอาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนเขาบานาฮิลล์ 
 น าท่านนัง่รถไฟรางเพ่ือข้ึนไปชมสวนดอกไมแ้ห่งความรัก  Le Jardin d' Amourสวนสไตลย์โุรปกบั บรรยากาศ
แสนโรแมนติก  
ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
 ที่พกั  Mercure Danang French Village Bana Hills  หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่สาม          บานาฮิลล์ - ดานัง  - กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองดานัง   เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน 
13.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  BANGKOK  AIRWAYS  เที่ยวบินที่ PG948 
15.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 

*********************************** 
ข้อควรควรทราบ : 
- ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
- เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ( ออกเดนิทาง 4  ท่านโดยไม่มหีัวหน้าทัวร์ ) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 
พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

19-21,25-27พ.ค.2561 
1-3,8-10,15-17,22-24มิ.ย.2561 
6-8,13-15,20-22,27-29ก.ค.2561 
3-5,11-13,17-19,24-26ส.ค.2561 
7-9,14-16,21-23,28-30ก.ย.2561 

14,900.- 14,900.- 14,900.- 13,900.- 4,500.- 

โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 

 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน มาตรฐานวนัละ 5 USD. x 3 วนั = 15 USD./ท่าน 
 



 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 เดินทางตั้งแต่ 4 คนไม่มีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินพูดไทยใหบ้ริการ) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 4 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 15 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การส ารองที่น่ังและช าระเงนิ 
 ยืนยันการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 

o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 

o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง



 

 

 

 

 

 

 

เสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
  
 

 


