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เวยีดนามกลาง 4วนั3คนื  

ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์2 คนื 
VNDAD01 ซุปตาร.์. บานานา่ มลิคเ์ชค 

 ก าหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน 2562 – มนีาคม 2563 (บนิเย็น – กลบัเย็น) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ Vietnam Airline - Full Service 
 สมัผสัการบรกิารฟลเูซอรว์สิบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิ...เวยีดนามแอรไ์ลน ์
 น ัง่กระเชา้ข ึน้ยอดบานาฮลิล ์ต ืน่ตากบัเมอืงทอ่งเทีย่วสไตลย์โุรปสดุย ิง่ใหญ ่ 
 ชมอโุมงคเ์ก็บไวนส์ดุคลาสสกิ เพลดิเพลนิเครือ่งเลน่มากมายใน สวนสนกุแฟนตาซปีารค์ 

และ สวนดอกไม ้ทีถ่กูตกแตง่อยา่งสวยงามตามสไตลฝ์ร ัง่เศส  
 ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์สดุฮอต สะพานโกเดน้บรดิจ ์สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ 
 สกัการะพระองคใ์หญ ่บนยอดเขาบานาฮลิลพ์รอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิลเ์ต็มอิม่ 2 คนื 
 สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้ ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน 

พกับานาฮลิล ์2 คนื / มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 
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01 – 04  พฤศจกิายน 2562 12,888 12,888 4,500 

03 – 06  พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,500 

10 – 13  พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,500 

14 – 17  พฤศจกิายน 2562 14,888 14,888 4,500 

17 – 20  พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,500 

24 – 27  พฤศจกิายน 2562 14,888 14,888 4,500 

 30 พฤศจกิายน – 3 ธนัวาคม 2562 14,888 14,888 4,500 

03 – 06  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

05 – 08  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

08 – 11  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

10 – 13  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

12 – 15  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

15 – 18 มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

18 – 21 มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

02 – 05  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

05 – 08  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

07 – 10  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

09 – 12  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

12 – 15  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

16 – 19  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

19 – 22  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

23 – 26  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

01 – 04  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

03 – 06  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

05 – 08  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

07 – 10  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 
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**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 
*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี 2,000 บาท/ทา่น* 

 

เง ือ่นไขส าหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 

(บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น) 

 
 

1. เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง ) ไมค่ดิเพิม่ 

3. FAMILY SUPERIOR (เตยีง2 ช ัน้ 1 เตยีง/เตยีงใหญ1่ เตยีง) เพิม่ 1,200บาท ตอ่ทา่น/2คนื 

4. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิม่ 3,500 บาท ตอ่ทา่น/2คนื 
 
 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น           
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั  

 
 

15.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 6 
เคาน์เตอร์ L สายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์(VN)  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

18.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETNAM 
AIRLINE เทีย่วบนิที ่VN626 (พรอ้มรบัประทานอาหารบนเครือ่ง) 

 

19.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านรับสัมภาระ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงดานัง (เวลาทอ้งถิน่
ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ ออกเดนิทางสู่ เมอืงดานงั ตัง้อยู่ในโซนภาคกลางของประเทศ
เวยีดนาม ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงฮานอยไปทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทาง
ทศิเหนอื 964 กโิลเมตร ทศิเหนอืตดิกบัเมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกบัจังหวัดกวา่งนาม สว่นทศิ
ตะวันออกตดิกับทะเลจีนใต  ้เมอืงดานังเป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีูเขาหนิอ่อนสลับซับซอ้น 
และยงัเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญเพราะในแถบนีม้หีมูบ่า้นชาวประมงจ านวนมากจงึท าใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทาง
การคา้ทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของเวยีดนาม 
 

ค า่ บรกิารอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารเวยีดนามแท ้(1) 
 

ทีพ่กั  โรงแรม Merry Hotel, Lavender Danang Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง      เมอืงดานงั – เมอืงฮอยอนั – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – เมอืงโบราณฮอยอนั - สะพานญีปุ่่ น 

(Japanese Covered Bridge) – ศาลกวนอู – วดัฟุกเกีย๋น – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – ล่องเรอื

กระดง้ 

 วดัลนิหอ์ ึง๋ – บานาฮลิล ์– กระเชา้ลอยฟ้า - สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจนีใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดกวา่งนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้หา่งจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแห่ง

10 – 13  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

12 – 15  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

14 – 17  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

17 – 20  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

20 – 23  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

24 – 27  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 
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หนึง่ในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดก
โลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็นตัวอยา่งของเมอืงทา่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 
ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ยา่งมเีอกลักษณ์ และ
อาคารตา่งๆภายในเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

 

 แวะชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน่ี้นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนามภายใน
ท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นปรษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้่านไดเ้ลอืก
ชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศัย 

  

 อสิระเดนิชม เมอืงโบราณฮอยอนัตามอัธยาศัย เทีย่วชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered 
Bridge) อกีหนึง่สัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงฮอยอัน ถูกสรา้งขึน้มาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมลีักษณะ
โคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไปกลาง
สะพานน าท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึง่ คุณจะพบเห็นบา้นเรอืนเก่า
สไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ตลอดจนรา้นคา้รมิสองฝ่ังถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตามอธัยาศัย 

  

 เทีย่วชม วดัฟุกเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุ เป็นศูนยร์วมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้
มาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจ าตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นที่
พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเที่ยวชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม ้
แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบญุต่ออายโุดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้
หอย มาจดุทิง้ไว ้เพือ่เป็นสริมิงคล  

  

  

 ออกเดนิทางสู่ หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพั่กของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจบุนัอาชพีหลักของคนทีน่ีจ่ะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้น าทา่นท า
กจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ทา่นจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอื
กระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นที่นี้ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพื้นเมอืง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็น
จังหวะดนตร ี(คา่ทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 
  

น าท่านสู่ วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงดานัง ภายในวหิารแห่งนี้เป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่
กวนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบนี ้นอกจากนีย้งัมรีปูปัน้ปนูของเจา้แม่
กวนอมิองคใ์หญ ่มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่่าคอย
ปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์
ทีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

 

 
 
 
 

 น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณา
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นคิมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลับ
ประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืง
ทอ่งเทีย่วตากอากาศแหง่นี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 
5,801 จากระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยงัยอดเขา   
 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์
ซ ึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชมไดไ้ม่นานมานี้  มีความสูงจาก
ระดับน ้าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้
มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับว่าก าลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่น
หัตถข์องเทพ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน์  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Mercure อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์(4)  

ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม      บานาฮลิล ์– โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR – น ัง่รถไฟโบราณ – อโุมงคเ์ก็บไวน ์- 

Linh Chua linh Tu Temple - รถราง หรอื Alpine coaster 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจ
ชอบ  อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศัย 

 

 น าทา่น น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาเพือ่เขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บ
ไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอีุณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็น
อณุหภมูทิีด่สี าหรับการบม่ไวน ์สถานทีแ่หง่นีถู้กเรยีกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนกิ
ชาวฝร่ังเศษ และสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1923 สมยัลา่อาณานคิมของฝร่ังเศษ 

 

 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร *Aparang* อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์(6) 

 

จากนัน้น าท่านสู ่Linh Chua linh Tu Temple วัดในพุทธศาสนาตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้อง
ยอดเขาบานาฮลิล ์มพีระพทุธรปูสขีาวขนาดใหญส่งูถงึ 27 เมตร ทีท่า่นสามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล เป็น
วัดทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนีโบราณ ลักษณะเป็นศาลเจา้ศักดิส์ทิธิ ์โดดเด่นดว้ยซุม้ประตูที่
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ตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม มเีจดยีส์ขีาวอันโดดเด่นสูงกว่า 9 ชัน้ ประดับดวยระฆังทัง้ 4 ดา้น และท่าน
สามารถชมทวิทัศน์ของทวิเขาทีส่ลับซบัซอ้นสวยงามของเมอืงดานังไดอ้ย่างเต็มอิม่ ท่านจะรูส้กึคุม้
คา่ทีไ่ดข้ ึน้มาเยอืนเมอืงตากอากาศยอดฮติของเวยีดนามแหง่นี ้อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศัย 
 

อสิระเล่น “รถราง หรอื Alpine coaster” เครือ่งเล่นขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะ
ขนาดเล็ก ไมอ่นัตรายและไมห่วาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่งัคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยู่
กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ท่าน หรอืจะน่ังท่านเดยีวก็ได ้(การเล่นรถไฟ
เหาะไมอ่นุญาต 
ใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถา่ยภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีดุบรกิารถา่ยภาพ 2 จดุ ทา่นสามารถเลอืกซือ้

ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักทอ่งเทีย่ว)  
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร *Beer Plaza* อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์(7)  

ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่ ี ่     บานาฮลิล ์– สวนสนุก The Fantasy Park – เมอืงดานงั – สะพานมงักร – ตลาดฮาน – ทา่

อากาศยานนานาชาตดิานงั - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

น าทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัยที ่
สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทุกเครือ่งเล่น ยกเวน้
พพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล์ มี
หลากหลายรปูแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุที่
ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิง
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย เมือ่ถงึเวลานัดหมายน าทุกท่านลงกระเชา้จาก
บานาฮลิล ์เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน.. 
 

ออกเดนิทางไปยงั เมอืงดานงั น าท่านผ่านชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่วอกี
แห่งหนึง่ของเมอืงดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 
666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ย
สถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ ทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กว่า
หนึง่พันปีมาแลว้ 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนอูาหารไทย +*กุง้ Lobster* (9) 

 
 

 น าท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและ
ชาวไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก 
ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายให ้
ท่านไดเ้ลือกซือ้ เช่น เสือ้เวียดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ 
กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

 

15.20 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETNAM 

AIRLINE (VN) เทีย่วบนิที ่VN627 (พรอ้มรบัประทานอาหารบนเครือ่ง)  

17.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 6,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจอง
กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
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6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมตีราปั้มใดๆที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 


