
#14661 ทัวรเวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง 3 วัน 2 คืน
พายเรือกระดง สวนสนุกเอเชียพารค ยอดเขาบานาฮิลล บิน
FD
ทัวรเวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง หมูบานแกะสลักหินออน สะพานแหงความรัก
ดานัง สะพานมังกรทอง คารฟดรากอน แฟนตาซีพารค สะพานมือ ตลฮาน วัด
หลินอ๋ึง





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานดานัง - ฮอยอัน - สะพานญ่ีป ุนในประเทศ
เวียดนาม - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - หมูบานแกะสลักหินออน - สวนสนุกซัน
เวิลด ดานัง วันเดอร

  

Phuoc My
An Beach
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 สะพานแหงความรัก - สะพานมังกรเวียดนาม - รูปป้ันปลามังกร - กระเชาบานาฮิลล - ยอด
เขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค   

Mercure
French
Village
Bana Hills
หรือเทียบเทา

3 สะพานสีทอง - ตลาดฮาน - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ทาอากาศยานดานัง - ทา
อากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 ฿12,876 ฿12,876 ฿12,876 ฿3,500

13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 ฿12,876 ฿12,876 ฿12,876 ฿3,500

20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 ฿12,876 ฿12,876 ฿12,876 ฿3,500

5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 ฿12,876 ฿12,876 ฿12,876 ฿3,500

25 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 ฿12,876 ฿12,876 ฿12,876 ฿3,500

29 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 ฿12,876 ฿12,876 ฿12,876 ฿3,500

3 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 ฿14,876 ฿14,876 ฿14,876 ฿3,500

17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย.
63

฿14,876 ฿14,876 ฿14,876 ฿3,500

19 เม.ย. 63 - 21 เม.ย.
63

฿12,876 ฿12,876 ฿12,876 ฿3,500

23 เม.ย. 63 - 25 เม.ย.
63

฿10,876 ฿10,876 ฿10,876 ฿3,500

28 เม.ย. 63 - 30 เม.ย.
63

฿12,876 ฿12,876 ฿12,876 ฿3,500

30 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 ฿12,876 ฿12,876 ฿12,876 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานดานัง - ฮอยอัน -
สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - หมูบานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระดง)
- หมูบานแกะสลักหินออน - สวนสนุกซันเวิลด ดานัง วันเดอร

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ระหวางประเทศ ชั้น 3 ประตู 1-2 แถวท่ี 1-2 สายการบินไทย แอร
เอเชีย (FD) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

07.25 น. เหินฟาสูเมืองดานัง โดยสายการบิน ไทย แอร เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD634 (ไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) ใชเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง เวลาทองถิ่น (เวียดนาม) เทากับประเทศไทย

09.05 น. เดินทางถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทาน
โดยสารรถโคชปรับอากาศ

จากนั้นเดินทางตอสูฮอยอัน เมืองมรดกโลกท่ียังคงมีลมหายใจ ดวยเสนหของตึกเกาสีเหลืองสวยงามสไตลโคโลเนียล ท่ียัง
อนุรักษเอาไวใหคงเอกลักษณดังเชนอดีต ชมวิถีชีวิตท่ีเรียบงายของชาวเมือง

ชมยานการคาของชาวจีน ศาลเจาโบราณ สะพานญ่ีป ุน ซ่ึงเชื่อวาถูกสรางเพ่ือเชื่อมชุมชน 2 แหงเขาดวยกัน และชมบานไม
เกาแกอายุกวา 200 ปี เชิญชมและเลือกซ้ือสินคางานฝีมือแทๆ จากเวียดนาม พรอมถายภาพเกๆชิคๆ

เน่ืองจากเมืองฮอยอันไมอนุญาตใหนํารถเขา การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุด

จากนั้นนําทุกทานพายเรือกระดงท่ีหมูบานกํ๋าทาน ซ่ึงถือวาเป็นเอกลักษณหน่ึงเดียวท่ีประเทศเวียดนามน้ีเลย ลักษณะของ
เรือเป็นไมไผสานครึ่งวงกลมคลายฝาชี ใชน้ํามันสนเคลือบเพ่ือกันน้ําเขา เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เมตร น่ังชมวิถีชีวิตและ
ธรรมชาติริมคลอง ประกอบดนตรีและการแสดงนาตื่นเตนจากทีมนักพายเรือ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เดินทางสู หมูบานแกะสลักหินออน เกือบทุกครอบครัวในหมูบานน้ีทําอาชีพแกะสลักหินออน โดยนํามาจากภูเขาลูกเล็กๆ
ในละแวกนั้น เพ่ืออผลิตเป็นสินคาจําหนายแกนักทองเท่ียว อาทิ รูปป้ันทพเจาตางๆ แจกัน โตะ เกาอ้ี หรือแมกระท่ังเครื่อง
ประดับชั้นเล็กๆ ใหทานไดเลือกชมและซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก

นําทุกทานเดินทางสูสวนสนุกเอเชียพารค Sun World Da Nang Wonders รวมเย่ียมชมสวนสนุกท่ีมีขนาดและได
มาตรฐานการจัดการระดับสากลซ่ึงจะมอบประสบการณสุดสนุกใหแกคนทุกเพศทุกวัย เพลิดเพลินไปกับการเลนเครื่องเลนได
แบบไมจํากัดและชมสถานท่ีทองเท่ียวในเอเชียท่ีทางสวนสนุกไดจําลองเอาไวใหคุณชม พบกับสถาปัตยกรรมอันนาตื่นตาตื่นใจ
กิจกรรมเรียนรูวัฒนธรรม และอาหารจากประเทศตาง ๆ ในเอเชียกวา 10 ประเทศ

หมายเหตุ สวนสนุกเปิดใหบริการ วันศุกร-วันอาทิตย เวลา 15.00-22.00 น. // วันจันทร-วันพฤหัสบดี เวลา 15.00-21.00
น.

ค่ํา

บริการอาหารอาหารค่ํา เมนูบุฟเฟตนานาชาติ ณ หองอาหารสวนสนุก

พักท่ี Phuoc My An Beach Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานดานัง

ฮอยอัน

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

เป็นสนามบินหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นสนามบิน
นานาชาติท่ีสามของประเทศ และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขางหนา

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจัง
หวัดกวางนาม มีประชากรอาศัยอยูราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เป็นแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึง
ในเวียดนาม องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเป็นมรดกโลก

สะพานเกาแกท่ีเชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาวญ่ีป ุน
ท่ีมาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพ่ือใหรถผานไดโดย
ชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งท่ีเขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการบูรณะ
ซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซ่ึงบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสซ่ึงเป็น
ศาลเกาแกอยูคูเมืองน้ีมานาน

หมูบานกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระดง Cam Thanh Water
Coconut Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีต
ชวงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานแกะสลักหินออน

สวนสนุกซันเวิลด ดานัง วันเดอร

 บาย

หมูบานแกะสลักหินออน ซ่ึงเป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง
ไปท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก

เป็นสวนสนุกท่ีตั้งอยูในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ท่ีเนนนําเสนอสถานท่ีและ
วัฒนธรรมประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย สวนสนุกแหงน้ีไดรับการยกยองใหเป็นสวน
สนุกท่ีไดมาตรฐานระดับสากล ท้ังยังมีเครื่องเลนตางๆ ท่ีทําใหท่ีน่ีเป็นอีกสถานท่ีทอง
เท่ียววันหยุดท่ีดีท่ีสุดจุดหน่ึงท่ีผูคนชอบมาเยือน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตนานาชาติ



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สะพานแหงความรัก - สะพานมังกรเวียดนาม - รูปปนปลามังกร
- กระเชาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซี
พารค

เท่ียวบินท่ี FD634 ไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่น (เวียดนาม) เทากับประเทศไทย

หมายเหตุ สวนสนุกเปิดใหบริการ วันศุกร-วันอาทิตย เวลา 15.00-22.00 น. // วันจันทร-วันพฤหัสบดี เวลา 15.00-21.00
น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 Phuoc My An Beach Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําชมสะพานแหงความรักดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําหาน ซ่ึงมีความกวางใกลเคียงกับแมน้ําเจาพระยา เดินเลนถายรูปถนนเลียบ
แมนาท่ีประดับประดาสวยงามดวยดวงไฟรูปหัวใจ

ดานหลังสามารถมองเห็น สะพานมังกรทอง ความยาว 666 เมตร สรางตามสัตวมงคลของชาวจีน

ชม คารฟดรากอน สัตวท่ีมีลําตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกร ตามนิยายปรัมปราของเวียดนาม สายน้ําแหงชีวิตพุงออกมาจากปาก
ลักษณะคลายเมอรไลออนของสิงคโปร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พาทุกทานเดินทางสูดินแดนแหงความสนุกกล่ินอายฝรั่งเศสบนบานาฮิลล ตั้งอยูในเขต Hoa Ninh เมือง Hoa Vang จัง
หวัดดานัง อยูหางจากตัวเมืองดานังไปประมาณ 38 กิโลเมตร

นําทานน่ังกระเชาไฟฟาสายยาวกวา 5000 เมตร ท่ีไดรับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record วาเป็นกระเชาเสนเดียวท่ี
ยาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงคุณจะไดสัมผัสบรรยากาศปุยเมฆหมอก ธรรมชาติท่ีบริสุทธิ ์สภาพพ้ืนปาอันอุดมสมบูรณ เป็นสถานท่ีตาก
อากาศท่ีดีท่ีสุดในภาคกลางของเวียดนามเพราะมีอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปี ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศนความ
สวยงามของน้ําตก (Toc Tien) และลําธาร (Suoi no)

นําทานเขาแฟนตาซีพารค (รวมคาเครื่องเลนในสวนสนุก ยกเวนรถรางพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งและเกมหยอดเหรียญตางๆ) สวน
สนุกบนยอดเขาท่ีเต็มไปดวยเครื่องเลนมากมาย ไดรับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายท่ีมีชื่อเสียงของนักเขียนชาวฝรั่งเศส นามวา
Jules Verne

สมควรแกเวลา คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

ค่ํา

บริการอาหารอาหารค่ํา ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตนานาชาติบนบานาฮิลล

พักท่ี Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



สะพานแหงความรัก

สะพานมังกรเวียดนาม

รูปปนปลามังกร

สะพานแหงความรัก ตั้งอยูทางตะวันออกของถนน Tran Hung Dao ระหวางสะพาน
มังกรและสะพานแมน้ําฮัน น่ีเป็นสถานท่ีนัดพบท่ีโรแมนติคมากสําหรับคูรักท่ีรักกันและ
ราวกับจะพิสูจนความรักอันภักดีของพวกเขามีคูรักจํานวนมากท่ีปิดกั้นความรักไวบน
สะพาน "สะพานแหงความรัก" ยังเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับ "คูรัก" ถายภาพงาน
แตงงาน

สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแหงใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666
เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอ
สองฟากฝ่ังของแมน้ําฮัน เปิดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแหงน้ีเป็น Landmark แหง
ใหมของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร

รูปป้ันปลามังกร มีน้ําหนักเกือบ 200 ตันสูง 7.5 เมตรจากบล็อกหินออนสีขาว 5 กอน
เป็นอัญมณีท่ีมีคุณภาพสูงลายสวยๆ มีผูเขาชมมากมายในการเท่ียวชมสถานท่ีทองเท่ียว
สํารวจ และถายรูปท่ีระลึก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กระเชาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

สวนสนุกแฟนตาซีพารค

 บาย

น่ังกระเชาขึ้นสู Ba Na Hills สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ี
น่ี การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเล เพราะสายตาจะจดจอ
อยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูท่ีเครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

ท่ีน่ีเป็นสวนหน่ึงของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทา ทาย
ความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอ่ืนๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่อง
เลน เบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือ
ชอปป้ิงซ้ือของ ท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจนความ
มันสกันอยางเต็มท่ีใหทานได สนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติบนบานาฮิลล



วันท่ี 3 สะพานสีทอง - ตลาดฮาน - วัดหลินอ้ึง (วัดลินหอ๋ึง) - ทา
อากาศยานดานัง - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ ราคารวมคาเครื่องเลนในสวนสนุก ยกเวนรถรางพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งและเกมหยอดเหรียญตางๆ

 Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แวะถายภาพกับแลนดมารคแหงใหมของเวียดนามท่ี สะพานมือ Golden Bridge สถาปัตยกรรมโดดเดนดวยสะพานลอยฟา
สีเหลืองทองริมหนาผาสูง รวมระยะทางท้ังหมดประมาณ 150 เมตร ยาวพาดผานสองมือขนาดใหญ คลายรูปป้ันมือยักษยกชู
สะพานไว สามารถมองเห็นบรรยากาศรายรอบและวิวสวย ๆ เบื้องลางได

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เลือกซ้ือของฝากราคาถูกหลากหลายชนิดท่ี ตลาดฮาน ถนนคนเดินขึ้นชื่อของเมืองดานังกอนเดินทางกลับ อาทิ ผลิตภัณฑ
จากผา รองเทา กระเปา หรือของท่ีระลึกพ้ืนเมือง

นําทานไหวขอพรเจาแมกวนอิมองคใหญท่ีสุดของเมืองดานัง ณ วัดหลินอ๋ึง ป็นวัดใหญท่ีสุดของท่ีน่ี เป็นรูปป้ันปูนขาวยืนหัน
หลังใหภูเขา หันหนาออกสูทะเลเพ่ือเป็นการปกปองคุมครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เชื่อกันวาเสียงระฆังจากวัดท่ีตีประสาน
กับเสียงคล่ืนนั้นจะชวยใหชาวเรือรูสึกสงบและสรางขวัญกําลังใจไดอยางดีเย่ียม รวมถึงขึ้นชื่อมากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การ
ทํามาคาขาย ความแคลวคลาด และเรื่องขอลูกดวย

สมควรแกเวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย

นําคณะเดินทางสูสนามบินดานัง เช็คอินรับบอรดด้ิงพาส

ค่ํา

18.10 น. เดินทางกลับ โดยสายการบิน ไทย แอร เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD639 (ไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

19.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สะพานสีทอง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือหุบเขาบานาฮิลล มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1400
เมตร มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา สิ่งท่ีสะดุด
ตานักทองเท่ียวมากท่ีสุดคงจะเป็นอุงมือหินขนาดยักษ ท่ีแบกรับสะพานสีทองน้ีเอาไว ท่ี
น่ีเหมาะมากท่ีจะมาพักผอนหยอนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศนอันกวางใหญท่ีไกล
ออกไปเหมือนไมมีสิ้นสุด รูสึกราวกับวายืนอยูบนสวรรค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดฮาน บาย

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ



 หมายเหตุ เท่ียวบินท่ี FD639 ไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)

ทาอากาศยานดานัง

วัดหลินอ๋ึง มีเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดใน
เวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดวกบัว
สงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวบานมากราบไหว
บูชาและขอพรแลว ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ี
สวยงามชองเมืองดานัง

เป็นสนามบินหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นสนามบิน
นานาชาติท่ีสามของประเทศ และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขางหนา

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ) 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย)

กรณีไมใชหนังสือเดินทางไทย ชําระคาทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท ไมรวมคาวีซา

รายชื่อประเทศท่ีสามารถเขา-ออกประเทศเวียดนามไดโดยไมตองย่ืนขอวีซา ไดแก Chile / Cambodia / Indonesia /
Kyrgyzstan / Laos / Malaysia / Singapore / Philippines / Brunei / Myanmar / Belarus / Denmark / Finland /
France / Germany / Italy / Japan / Norway / Russia / South Korea / Spain / Sweden / United Kingdom (ขอมูล
อัพเดท January 2019 จาก https://vietnamembassy-thailand.org/which-countries-are-exempt-from-vietnam-visa/)
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ            

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ            

4. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ

5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ            

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7. คาน้ําหนักกระเปาโหลดสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.    

8. หัวหนาทัวรนําเท่ียว ตามรายการ

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
1. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)

2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม

3. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)



4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย)

5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,000 บาท (ชําระในวันเช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง)

6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ

7. คาวีซา กรณีไมใชหนังสือเดินทางไทย (โปรดสอบถาม)
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเวียดนามใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีใตไมเกิน 30 วันไมวาจะ
ดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเขาประเทศเวียดนาม ดังตอไปน้ี

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเวียดนาม ทางทัวรจัดเตรียมให

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศเวียดนามได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเวียดนาม (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเวียดนาม ทางทัวรจัดเตรียมให
 

หมายเหตุ
ราคาทัวรไมรวม คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,000 บาท (ชําระในวันเช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง) คาทิปหัวหนา

ทัวรไทย ตามความพึงพอใจ

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไมเกิน 2 ปี) ราคา 4,000 บาท

กรณีไมใชหนังสือเดินทางไทย ชําระคาทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท ไมรวมคาวีซา

ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปล่ียนแปลงคาตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ํามันของสายการบิน

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน

ทางบริษัทเริ่มตนและจบการบริการท่ีสนามบินดอนเมืองเทานั้น 
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
จากสนามบินดอนเมืองนั้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนท่ีจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ

ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุท่ีน่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน

การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดแตจะทําการ Request ใหได
เทานั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเวียดนาม จากเจาหนาท่ีแรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออก
นอกประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศเวียดนาม ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นทุกกรณี ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศเวียดนามเรียกเก็บ ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัด
ไปท่ีมีท่ีน่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  
ท้ังน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 20 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทัวร

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

่ ้ ้



3. ประเทศเวียดนาม มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว
   ไสกรอก ฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก
 

การยกเลิก
เงื่อนไขการเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทาง

1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทาง ไม
นอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผู
เดินทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได

2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางไม
นอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดิน
ทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได

3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผู
เดินทางไดทุกกรณี

4. กรณีแจงเปล่ียนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋วโดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวร
ท่ีชําระมาแลว ณ วันท่ีตองการเปล่ียนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมา
แลว 

2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจําท้ังหมดของคาบริการท่ีชําระมาแลว

2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมาแลว 

เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจอง
โรงแรมท่ีพัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เป็นตน

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือเป็นเท่ียวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี 
วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น. 

วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จองเดินทางนอยกวา 20 ทาน 
 


