
#15704 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว 4 วัน 3 คืน
หาดหมีเคว บานาฮิลล สะพานสีทอง บิน VZ
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว สะพานแหงความรัก รูปปนปลามังกร
สะพานมังกรพนไฟ หมูบานกั๊มทาน ลองเรือกระดง วัดเทียนมู ตลาดดองบา ลอง
เรือมังกรแมนํ้าหอม พระราชวังไดโนย วัดหลิงอ๋ิง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - ดานัง - สะพานแหงความรัก - รูปป้ันปลา
มังกร - สะพานมังกรเวียดนาม   

Golden
Rose
Hotel or
Nostagla
Hotel or
Merry
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2
ภูเขาหินออน - หมูบานแกะสลักหินออน - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - ฮอยอัน - เที่ยว
ชมเมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญ่ีป ุนในประเทศเวียดนาม - บานเลขที่ 101 - หาดมีเค - ยอด
เขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สวนดอกไมบานาฮิลล - วัดลิ
นหอื๋งบานาฮิลล - สะพานสีทอง

  

Mercure
Danang
French
Village
Bana
Hills หรือ
เทียบเทา

3 ยอดเขาบานาฮิลล - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมน้ํา
หอม   

Asia
Hotel or
Thanh
Lich
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 พระราชวังเว - รานผลิตภัณฑจากไผ - ดานัง - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทา
อากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

22 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

26 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿4,900

27 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

29 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

2 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿4,900

3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

5 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿4,900



9 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿4,900

10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

11 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

12 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿4,900

16 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿4,900

17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

19 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿4,900

23 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 ฿10,899 ฿10,899 ฿10,899 ฿4,900

24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

26 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿4,900

1 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

3 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

4 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

5 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

6 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 ฿14,899 ฿14,899 ฿14,899 ฿4,900

11 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

12 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900



13 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

18 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 ฿12,899 ฿12,899 ฿12,899 ฿4,900

19 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 ฿10,899 ฿10,899 ฿10,899 ฿4,900

20 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

21 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 ฿13,899 ฿13,899 ฿13,899 ฿4,900

19 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 ฿11,899 ฿11,899 ฿11,899 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - ดานัง -
สะพานแหงความรัก - รูปปนปลามังกร - สะพานมังกรเวียดนาม

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม บาย

12.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน VIETJET AIR
โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

15.50 น. นําทานเดินทางสู เมืองดานัง โดยเท่ียวบินท่ี VZ962

17.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง) นําทานผานดานตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานชม สะพานแหงความรัก ท่ีนิยมของหน ุมสาวคูรักกันมาซ้ือกุญแจใสคลองใสสะพาน

จากนั้นชม รูปป้ันปลามังกร ท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองดานัง เมืองท่ีกําลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล

เชิญทานเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟ ท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ซ่ึงเป็นสะพานท่ี
ตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสารและอาทิตยเทานั้น

พักท่ี Golden Rose Hotel, Nostagla Hotel, Merry Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานดานัง

ดานัง

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นทาอากาศ
นานาชาติท่ีสามของประเทศนอกเหนือจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานน้ีถูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 1940 ท่ี
น่ียังเคยเป็นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ภูเขาหินออน - หมูบานแกะสลักหินออน - หมูบานก๊ัมทาน (น่ัง
เรือกระดง) - ฮอยอัน - เท่ียวชมเมืองโบราณฮอยอัน - สะพาน
ญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - บานเลขท่ี 101 - หาดมีเค - กระเชา
บานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค -
สวนดอกไมบานาฮิลล - วัดลินหอ๋ืงบานาฮิลล - สะพานสีทอง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

สะพานแหงความรัก

รูปปนปลามังกร

สะพานมังกรเวียดนาม

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Golden Rose Hotel or Nostagla Hotel or Merry Hotel หรือเทียบเทา

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

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

สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองดานัง มีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝ่ัง
ของแมน้ําฮัน เปิดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง สะพานมังกรแหงน้ีถือเป็นแลนมารคสําคัญท่ีหน่ึงของ
เมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ํา คลายๆ สิงคโปร

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาราเชาท่ี โรงแรม

นําทานผานชม ภูเขาหินออน Marble Mountains

นําทานเขาชม หมูบานหินแกะสลักออน ท่ีมีแหลงวัตถุดิบหินออนเน้ือดี และชางแกะสลักฝีมือประณีต สงออกจําหนายท่ัว
โลก

๊ ่ ้



นําทานเดินทางสู หมูบานกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับการเลนกิจกรรม น่ังเรือกระดง เป็นหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู
ในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวาง
การลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือ
มาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

จากนั้นเดินทางสู เมืองฮอยอัน เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนตเสนหอยูท่ี
บานโบราณซ่ึงอายุเกาแกกวา 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไมซ้ําแบบท้ัง
ในดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไมอนุญาตใหนํารถใหญ
เขาไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุด**

นําทานชม สะพานญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเมืองฮอยอัน ซ่ึงเชื่อวาถูกสรางเพ่ือเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเขา
ดวยกัน ชม พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวัดกวนอู ศาลเจา ชุมชนชาวจีน และบานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ปี ซ่ึงสรางในแบบ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียังคงเหลือเขาเมื่อศตวรรษท่ี 17

นําทานถายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach) ซ่ึงเป็นหาดท่ีสวยปังท่ีสุดของดานังก็วาได หาดหมีเควมีแนวชายหาดกวาง
ขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายท่ีน่ีขาวละเอียด เดินแลวน ุมเทามากๆ มีแนวเกาอ้ีชายหาดท่ีหลังคามุงดวยจากตั้งเรียง
ราย สามารถนอนเอนและมองดูน้ําทะเลสีฟาอมเขียวไดแบบเพลินๆท้ังวัน

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานเยือน ภูเขาบานาฮิลล เพลิดเพลินกับการน่ังกระเชาท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผานภูเขาและสายหมอก
สัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศท่ีสายงามของภูเขาฮายเว่ิน เก็บภาพแหงความสวยงาม ซ่ึงสมัยกอนชาวฝรั่งเศส
ตั้งใจจะสรางเป็นเมืองตางอากาศอีกแหงหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอรทหองพัก รานอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy
Park) ท่ีรอใหทานไปเลนสวนสนุกแบบไมอ้ัน

นําทานขึ้นไปชม สวนดอกไมแหงความรัก Le Jardin D’Amour สไตลยุโรปท่ีมีดอกไมเมืองหนาวหลากหลายชนิด

นําทานชมพระยูไลองคใหญ ณ วัดลิงอ๋ืงแหงบานาฮิวล ท่ีเป็นองคมีความสูงถึง 30 เมตร

นําทานชม อุโมงคเก็บไวน ท่ีมีอายุรอยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนท่ีเขามาคนพบบานาฮิลลในยุคแรกๆสามารถซ้ือไวน
ชนิดตางๆกลับไปเป็นทีระลึกได

ใหทานไดอิสระเลนสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอยาง / ยกเวนหองหุนขี้ผึ้ง

นําทานชมสถานท่ีแหงใหมบนบานาฮิลลนั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก น่ันเอง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บุฟเฟตอาหารนานาชาติบนบานาฮิลล

พักท่ี Mercure Danang French Village Bana Hills หรือเทียบเทา

ภูเขาหินออน

หมูบานแกะสลักหินออน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาหินออน Marble Mountains เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท์างพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ตอง
เดินขึ้นบันไดรอยขั้นสําหรับขึ้นไปบนภูเขา เป็นภูเขาหินออนและหินปูนของเวียดนาม
ประกอบดวยเนินเขานอยใหญ ชาวเวียดนามเรียกภูเขาน้ีวา ภูเขาแหงธาตุท้ัง 5 ภายใน
ภูเขามีแทนบูชา พระพุทธเจา พระโพธิสัตว และเทพองคอ่ืนๆอีกดวย

หมูบานแกะสลักหินออน เป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกชม
และซ้ือกลับไปเป็นของฝากทางบานได



หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

ฮอยอัน

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

บานเลขที่ 101

หาดมีเค

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

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

ดวยเสนหท่ีถูกอนุรักษไว บานในแถบน้ีจะมีอาคารสีเหลืองสดใสโดดเดนเป็นเอกลักษณ
รวมถึงมีไฮไลตคือโคมไฟหลายรอยดวง ซ่ึงเมื่อตกค่ําโคมไฟจะสวางไสวไปท่ัวเขตเมืองเกา
นับเป็นภาพท่ีสวยงามมาก และอีกสิ่งหน่ึงท่ีนาสนใจคือวิถีชีวิตท่ีเรียบงายของชาวฮอยอัน
ท่ียังคงรักษาขนมธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณีเกาๆ ของบรรพบุรุษท่ีผสมผสานความเป็น
จีน ญ่ีป ุน กับเวียดนามเอาไวไดอยางลงตัว

เป็นสะพานเกาแกท่ีเชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาว
ญ่ีป ุน ท่ีมาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพ่ือใหรถผาน
ไดโดยชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งท่ีเขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการ
บูรณะซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซ่ึงบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสซ่ึง
เป็นศาลเกาแกอยูคูเมืองน้ีมานาน

เป็นบานท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางโดยไม 2 ชั้นดวยความ
ประณีต ดานหนาจะทําเป็นรานบูติก ดานหลังเป็นท่ีเก็บสินคา ภายในเป็นท่ีอยูอาศัย มี
ลาดเปิดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนท่ีพักอาศัยหลายสวน รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองปู

เป็นหาดทรายสีขาวสวยงามซ่ึงทอดตัวอยูบนชายฝ่ังทะเลของเมือดานัง เป็นบริเวณท่ีทหาร
อเมริกันรูจักกันดี เพราะใชเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจในสมัยสงครามเวียดนาม การ
เลนกระดานโตคล่ืนกลายเป็นกีฬาทางน้ํายอดฮิตประจําหาดน้ี ปัจจุบันหาดน้ีก็เต็มไปดวย
โรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเลนบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถีชีวิตของชาว
ประมงท่ีมีจุดเดนท่ีใชเรือกระดงในการหาปลา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



้ ่ ่ ่

ยอดเขาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

สวนสนุกแฟนตาซีพารค

สวนดอกไมบานาฮิลล

วัดลินหอื๋งบานาฮิลล

สะพานสีทอง

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

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

ท่ีน่ีเป็นสวนสนุกบนบานาฮิลล ภายในมีหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง และอ่ืนๆ ถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือจะเดินชอปป้ิงซ้ือ
ของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจก็ได

เป็นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสท่ีตั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกท้ังยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศท่ีเย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงน้ีมีสีสันสวยสดงดงามมาก

เป็นวัดในพุทธศาสนาตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของยอดเขาบานาฮิลล มีพระพุทธรูปสี
ขาวขนาดใหญสูงถึง 27 เมตร ท่ีทานสามารถมองเห็นไดแตไกล สรางดวยสถาปัตยกรรม
แบบจีนโบราณ ลักษณะเป็นศาลเจาศักดิส์ิทธิ ์โดดเดนดวยซุมประตูท่ีตกแตงไวอยาง
สวยงาม มีเจดียสีขาวอันโดดเดนสูงกวา 9 ชั้น ประดับดวยระฆังท้ัง 4 ดาน ตรงน้ีทาน
สามารถชมทิวทัศนของทิวเขาท่ีสลับซับซอนสวยงามของเมืองดานังไดอยางเต็มอ่ิม

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

 Mercure Danang French Village Bana Hills หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ยอดเขาบานาฮิลล - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาด
ดองบา - ลองเรือมังกรแมน้ําหอม

**เมืองฮอยอัน ไมอนุญาตใหนํารถใหญเขาไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุด**

ใหทานไดอิสระเลนสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอยาง / ยกเวนหองหุนขี้ผึ้ง

หองบนบานาฮิลล ไมมีหองท่ีพัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน หรือพักเด่ียวเทานั้น) ถาตองการเพ่ิมเป็นหอง FAMILY มี
รายละเอียดดังน้ี

1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถาพัก 4 ทาน ไมมีคาใชจาย

2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถาพัก 3 ทาน เพ่ิม 700 บาท / หอง

3. FAMILY SUPERIOR เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ 1 เตียง เพ่ิม หองละ 900 บาท

(FAMILY SUPERIOR มีหองคอนขางนอยกรุณาเช็คกับเจาหนาท่ีกอนทําการจอง)

ถาตองการพักเด่ียว บนบานาฮิลลอยางเดียว เพ่ิม 2,000 / หอง

วันท่ีพักบนบานาฮิลล อาจจะมีสลับคืนพัก แตโปรแกรมทุกอยางเหมือนเดิม

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาราเชาท่ี โรงแรม

ใหทานไดอัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล ท่ีมีความสูง 1300 เมตรเทียบกับระดับน้ําทะเลซ่ึงแตกอน
เป็นท่ีพักตากอากาศของกลุมทหารฝรั่งเศสในชวงท่ีเขามาทําสงครามในประเทศเวียดนาม ทานจะไดซึมซับอากาศเย็นสบาย และ
บรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ีมาดวยหมอกและดอกไมเมืองหนาวหลากหลายชนิด

ไดเวลาอันเหมาะสม นําทานลงกระเชาสู เมืองดานัง

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร Lucky Pearl (Seafood) ชมผลิตภัณฑจากไขมุก

นําทานเดินทางเขาสู เมืองเว

นําทานเขาสู วัดเทียนมู ไหวพระขอพรเจดียเทียนมู มีหอคอยเจดีย 8 เหล่ีอม สูง 8 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําหอม
พรอมเรื่องเลามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแหงน้ี ยังเป็นท่ีเก็บรถออสตินสีฟาคันประวัติศาสตรท่ีโลกตองจารึกเน่ือง
มาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตรท่ีโชวอยูท่ีวัดน้ีไปราดน้ํามันเผาตัวเองประทวงรัฐบาลเวียดนามท่ีทําลายพุทธ
ศาสนา และเก็บภาพแหงความประทับใจริมแมน้ําหอม

จากนั้นไปละลายทรัพยท่ี ตลาดดองบา เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคามากมายเป็นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อ
เวียดนาม หมวก รองเทา กระเปา ของท่ีระลึกมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารทองถิ่น)

นําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม ชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ท้ังเสียงดนตรี ท่ีมาจากเครื่องดนตรีดีดสี
ตีเปา และเสียงรองขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรท่ีถือเป็นประสบการณท่ีไมรูลืม

พักท่ี Asia Hotel, Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทา

ยอดเขาบานาฮิลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



วันท่ี 4 พระราชวังเว - รานผลิตภัณฑจากไผ - ดานัง - วัดหลินอ๋ึง
(วัดลินหอ๋ึง) - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Lucky Pearl (Seafood)

เว

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)

ตลาดดองบา

 บาย

เมืองเวตั้งอยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของ
กษัตริยในราชวงศเหวียน ซ่ึงไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมือง
เว มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีป ุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมา
เมืองเวไดกลายเป็นสวนหน่ึงของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเป็น 2 สวน และ
ไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเท่ียวเพราะมี
แหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหท่ีไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล้ําคามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย

เป็นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยูริมแมน้ําหอม เป็นอาคารทรงเจดียแปดเหล่ียม 7 ชั้น สูง 21
เมตร ซ่ึงสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง คําวาเทียนมู แปลวา เทพธิดา
ดังนั้นนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตั้ง
อยูฝ่ังซายของริมแมน้ําหอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจามิงหหมาง วัด
แหงน้ีนับเป็นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเดนท่ีสุดของวัดแหงน้ีคือเจดียทรง
เกง 8 เหล่ียม สูงลดหล่ันกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของ
พระพุทธเจา

เป็นตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ท่ีอยูติดกับเมื่อน้ําเหือง หรือแมน้ําหอม เป็นแหลง
ชุมนุมคนไทยในเมืองเวท่ีไมไดนัด หมายกันมากอน ของท่ีน่ีสามารถตอรองได และ
จําเป็นตองตอดวย เพราะราคาบางอยางก็สูง

ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร Queen Restaurant เมนู อาหารทองถิ่น

 Asia Hotel or Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทา

ลองเรือมังกร ชมแมน้ําหอม ซ่ึงเป็นแมน้ําท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําท่ีอุดมไป
ดวยดอกไมปาท่ีสงกล่ินหอม เป็นแมน้ําสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ํา
ใหเห็นอยูเป็นระยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหาราเชาท่ี โรงแรม

นําทานชม พระราชวังไดโนย พระราชวังโบราณแหงสุดทายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให เป็นแหลงมรดกโลก เป็นท่ี
ประทับ ท่ีทําการของระบบพระราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองคท้ังหมด 13 องคท่ีไดขึ้นมาถือ

้ ่ ่



ครองราชยนับตั้งแต ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญโต อลังการเป็นอยางย่ิง

นําทานชม ผลิตภัณฑท่ีผลิตมาจากเย้ือไมไผ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหมของประเทศฝรั่งเศสท่ีมีขบวนการเอาไมไผมาเผา กล่ัน
กรองเพ่ือจะออกมาเป็นดายไมไผและใชผลิตออกมาเป็นสินคาตางๆท่ีมีประโยชนดีตอสุขภาพ เดินทางเขาสูเมืองดานัง

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร บริการอาหารไทย + กุงมังกรโตะละ 1 ตัว

นําทาน นมัสการองค เจาแมกวนอิม ณ วัดหลิงอ๋ิง อยูบนเกาะเซินตรา (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ
ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาวของเจาแมกวนอิมยืนหันหลังใหภูเขา หันหนาออกสูทะเลเพ่ือเป็นการปกปองคุมครองชาวประมงท่ี
ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดท่ีตีประสานกับเสียงคล่ืนนั้นชวยใหชาวเรือรูสึกสงบ และสรางขวัญกําลังใจอยางดีเย่ียม และเป็นท่ี
เคารพนับถือของคนดานัง

นําทานไปละลายทรัพยท่ี ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคามากมายเป็นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อ
เวียดนาม หมวก รองเทา กระเปา สินคาพ้ืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผาปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปัก กระเปาปัก
ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเป็นท่ีระลึกมากมายเพ่ือฝากคนท่ีบาน

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสูกรุงเทพฯ

ค่ํา

18.15 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ963

19.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพดวยความประทับใจ

พระราชวังเว

รานผลิตภัณฑจากไผ

ดานัง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังเพียงแหงเดียวในประเทศเวียดนาม และเป็นท่ีประทับของกษัตริยในรา
ชวงคเหงียนท้ัง 13 พระองค ในชวงระหวาง ค.ศ. 1802 – 1935 โดยมีกษัตริยองคแรก
ชื่อกษัตริยยาลอง พระองคสรางพระราชวังน้ีเมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี ค.ศ 1832
รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัตริยองคสุดทายท่ีประทับคือกษัตริยเบาได ซ่ึง
เป็นกษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม

ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย + กุงมังกรโตะละ 1 ตัว

 บาย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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)

ตลาดฮาน

ทาอากาศยานดานัง

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

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

เป็นทาอากาศหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นทาอากาศ
นานาชาติท่ีสามของประเทศนอกเหนือจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานน้ีถูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 1940 ท่ี
น่ียังเคยเป็นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้นในกรณีดังตอไปน้ี

หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การปิดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีทาน
ถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ  ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ      

หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ไมสามารถนํามาเล่ือนวันเดินทางหรือคืน
เงินได
 

การชําระเงิน
ชําระมัดจําในวันท่ีจองท่ีน่ังละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนท่ีเหลือชําระท้ังหมดอยางนอย 30 วันกอนการ

เดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับเสนทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับพรอมคณะเทานั้น)

คาสัมภาระน้ําหนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.

คาท่ีพักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 

คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงแลว และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ คาธรรมเนียมเพ่ิม กอน
การเดินทาง

คาอาหารตามรายการระบุ

คารถรับ-สงนําเท่ียวตามรายการ และ คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

หัวหนาทัวรท่ีชํานาญเสนทางนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหองพัก , รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาจายเพ่ิมเองตางหาก )

คาสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียน (กรุณา
ติดตอสายการบินโดยตรง)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย  3%  

คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอก

ประเทศได

หมายเหตุ
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ Infant 3,000 บาท

กรณีลูกคามีซ้ือตั๋วภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรมตารางการบินกับทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง
่ ้ ่ ้ ้ ์



รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีถือเป็นเอกสิทธิข์องผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณ
และประโยชนของทานเป็นสําคัญ

เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงให ทราบลวงหนา

ถาทานเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอันใดก็ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวาทานสละสิทธิ ์
การเดินทาง และไมติดใจเรียกรองขอเงินคืนใดๆท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหัวหนาทัวรตลอดการเดินทาง

การยกเลิก
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนามเป็นแบบ
เหมาจาย

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาทัวรท้ังเต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีท่ี
ทานจองแลวยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น


