
#15887 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บา
นาฮิลล ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน บิน VN
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน สะพานมังกร สะพานแหงความรัก รูปปนปลา
มังกร วัดลินหอ๋ึง หาดหมีเคว เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุน วัดฟุกเกี๋ยน
ฮอยอันอิมเพรสชั่นธีมปารค โบสถคริสตสีชมพู กระเชาลอยฟาบานาฮิลล โกเด
นบริดจ สวนสนุกแฟนตาซีพารค



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - ดานัง - สะพานมังกรเวียดนาม - สะพาน
แหงความรัก - รูปป้ันปลามังกร   

Merry
hotel or
Lavender
Home
Hotel หรือ
เทียบเทา

2
วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - หาดมีเค - รานผลิตภัณฑจากไผ - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหิน
ออน - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - บานเลขที่ 101 -
สะพานญ่ีป ุนในประเทศเวียดนาม - วัดฟ ุกเก๋ียน (สมาคมฟ ุกเก๋ียน) - โชว Hoi An
Impressions Theme Park Show

  

Kim An
Hotel or
Rose
Garden
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 โบสถไกดานัง - ตลาดฮาน - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สะพานสีทอง - สวน
ดอกไมบานาฮิลล - วัดลินหอื๋งบานาฮิลล   

Mercure
French
Village
Bana
Hills หรือ
เทียบเทา

4 สวนสนุกแฟนตาซีพารค - หางสรรพสินคา Vincom - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 เม.ย. 65 - 1 พ.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

30 เม.ย. 65 - 3 พ.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

5 พ.ค. 65 - 8 พ.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

7 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

11 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

15 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

20 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

29 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

3 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

8 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

13 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

18 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

23 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500



30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

3 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

17 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

25 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

31 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

3 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

7 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 ฿15,888 ฿15,888 ฿15,888 ฿4,500

17 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

19 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

22 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500

25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

29 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

7 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

12 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

16 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

21 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

27 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500



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

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม บาย

15.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 6 เคานเตอร L สายการ
บินเวียดนามแอรไลน (VN) โดยมีเจาหนาท่ีสงทัวรและหัวหนาทัวร คอยตอนรับและแจกเอกสารการเดินทาง จากนั้นนําทานเช็ค
อินและโหลดสัมภาระ

ค่ํา

18.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE เท่ียวบิน
ท่ี VN626 (พรอมรับประทานอาหารบนเครื่อง)

19.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรตามขั้น
ตอน เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากนั้นเดินทางสูตัวเมืองดานัง (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทอง
ถิ่นประเทศไทย)

ออกเดินทางสู เมืองดานัง ตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม หางจากเมืองหลวงฮานอยไปทางทิศใต 764
กิโลเมตร และหางจากเมืองหลักโฮจิมินห ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับ
จังหวัดกวางนาม สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานังเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินออนสลับซับซอน
เป็นศูนยกลางการคาทางเรือเพราะในแถบน้ีมีหมูบานชาวประมงจํานวนมาก

นําทานชม สะพานมังกร สะพานขามแมน้ําสายหลักของเมืองอยาง “แมน้ําฮาน” ถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็นจุดเชื่อมตอสําคัญดาน
เศรฐกิจ และกลายเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเมืองดานัง

หางจากสะพานมังกรไมไกลนักทานสามารถเดินไปยัง สะพานแหงความรัก สะพานท่ีถูกตกแตงดวยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู
แมน้ําฮาน เมื่อเดินลงไปทานจะสามารถเห็นวิวของสะพานมังกรไดอยางสวยงาม รวมไปถึงในบริเวณนั้นจะมี รูปป้ันปลามังกร
พนน้ํา ท่ีถือไดวาเป็นอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองดานังเคียงคูไปกับสะพานมังกร อิสระทานถายภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง อาหารเวียดนามแท

พักท่ี Merry hotel or Lavender Home Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานดานัง คํ่า

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วัดหลินอ๋ึง (วัดลินหอ๋ึง) - หาดมีเค - รานผลิตภัณฑจากไผ -
ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - หมูบานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระ
ดง) - เท่ียวชมเมืองโบราณฮอยอัน - บานเลขท่ี 101 - สะพาน

๋

มีบริการอาหารบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย

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

ดานัง

สะพานมังกรเวียดนาม

สะพานแหงความรัก

รูปปนปลามังกร

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารเวียดนาม

 Merry hotel or Lavender Home Hotel หรือเทียบเทา

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

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

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



ญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - วัดฟุกเก๋ียน - โชว Hoi An
Impressions Theme Park Show

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู วัดลินหอ๋ึง เป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแหงน้ีเป็นสถานท่ีบูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจาองค
ตางๆ ตามความเชื่อของชาวพ้ืนเมืองแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนของเจาแมกวนอิมองคใหญ มีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้ง
อยูบนฐานดอกบัวกวางถึง35 เมตร

เดินทางถึงเมืองทาสําคัญอยางดานัง พลาดไมไดท่ีจะตองพาทานชมหาดท่ียาวท่ีสุดในเอเชีย หาดหมีเคว (My Khe Beach)
ซ่ึงมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร หาดทรายสีขาวเน้ือทรายละเอียดน ุมเทาท่ีทอดตัวยาวกันกลางระหวางเมืองดานังกับมหาสมุทร
แปซิฟิก บางชวงมีแนวเกาอ้ีชายหาดท่ีหลังคามุงดวยจากตั้งเรียงรายสวยงาม อิสระทานถายภาพตามอัธยาศัย

นําทานแวะชม รานเย่ือไมไผ รานของฝากท่ีเป็นเอกลักษณของประเทศเวียดนาม มีสินคาขายมากมายไมวาจะเป็น หมอน
ถุงเทา ผาเช็ดตัว สวนใหญแลวจะผลิตมาจากเย้ือไมไผท้ังหมด อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกและสินคาพ้ืนเมืองตาม
อัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้ง
อยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจากดานัง ประมาณ 25
กม. เป็นแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงในเวียดนาม

แวะชม บานแกะสลักหินออน ท่ีน้ีนับเป็นหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะ
สลักท่ีลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลายแขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลปภายในตามอัธยาศัย

ออกเดินทางสู หมูบานกัม๊ทาน นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ ท่ีตั้งอยูในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็น
สวนมะพราวและมีแมน้ําลอมรอบ ในชวงสมัยสงครามนั้นจะเป็นท่ีพักของเหลาทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนท่ีน่ีจะ
ประกอบอาชีพทําประมงเป็นหลัก

หลังจากนั้นนําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทองถิ่น และระหวางท่ีลองเรือก
ระดงอยูนั้นชาวบานท่ีน้ีก็จะมีการขับรองพลงพ้ืนเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเป็นจังหวะดนตรี คาทิปสําหรับคน
พายเรือกระดง 40-50 บาท หรือแลวแตทานพึงพอใจ

อิสระเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ตามอัธยาศัย

นําชม บานเลขท่ี 101 นับเป็นบานท่ีเกาแกและอยูในสภาพสมบูรณสวยงามท่ีสุดในเมืองฮอยอัน บาน 2 ชั้นท่ีโดดเดนทาง
สถาปัตยกรรม ภายในถูกแบงสัดสวนการใชงานไวอยางลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดิม ไดแก หองสมุด หองรับแขก และหอง
ครัว เป็นบานประจําตะกูล Tan Ky ถูกสรางมานานกวา 75 ปี และaตกทอดกันมาถึง 5 รุน

เท่ียวชม สะพานญ่ีป ุน (Japanese Covered Bridge) อีกหน่ึงสัญลักษณสําคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสรางขึ้นมาแลวกวา
400 ปี สะพานมีลักษณะโคงแบบสถาปัตยกรรมญ่ีป ุน หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคล่ืนสวยงาม เดินเขาไปกลาง
สะพานนําทานสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อขามสะพานมายังอีกฝ่ังหน่ึง ทานจะพบเห็นบานเรือนเกาแกสไตลญ่ีป ุนแทท่ีทาสี
เหลืองท้ังเมืองอยางเป็นเอกลักษณ

ตลอดทางเดินจะมีรานคาขายของท่ีระลึกมากมายริมสองฝ่ังถนนใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชมตามอัธยาศัย

เดินเขามาไมไกลจากสะพานญ่ีป ุนนักจะพบกับ วัดฟุกเกี๋ยน หรือสมาคมชาวจีน ท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอัน เป็น
ศูนยรวมของชาวจีนท่ีอพยพเขามาในชวงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจากบานเกาแกประจําตระกูลกวา 20 หลัง ปัจจุบันใชเป็น
ท่ีพบปะของคนหลายรุน และเป็นศูนยกลางของการเท่ียวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเดนอยูท่ีงานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงาม

ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือ การนําธูปท่ีขดกนหอยมาจุดไหวขอพร เพ่ือเป็นสิริมงคล

นําทานชมโชวสุดอลังการ ฮอยอัน อิมเพรสชั่น ธีมปารค (Hoi An Impressions Theme Park) ไดรับแรงบันดาลใจมา
จากขอความหน่ึงแหงเมืองเกาฮอยอัน “ A Day in Hoi An - A Hundred Years of Reminiscence (หน่ึงวันในฮอยอัน –
หน่ึงรอยปีแหงการรําลึกถึง)”

นํามาสูโชวสุดอลังการภายใตชื่อ “ความทรงจําแหงฮอยอัน” พาทุกทานยอนเวลาไปยังศตวรรษท่ี 16 และ 17 หรือราว 400
กวาปีท่ีแลว สมัยท่ีทาเรือการคาฮอยอันเจริญรุงเรือง เมืองแหงน้ีไดกลายเป็นศูนยกลางในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม และเป็น
เสนทางเชื่อมตอประเทศเวียดนามกับเสนทางสายไหมในอดีต ทานจะไดชมเรื่องราวมากมายเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู
การสรางบานเรือน การทําประมง การปกครองโดยกษัตริย

หมายเหตุ : การแสดง ฮอยอัน อิมเพรสชั่น ธีมปารค (Hoi An Impressions Theme Park) เป็นการแสดงกลางแจง
ประกอบกับเมืองฮอยอันเป็นเมืองติดทะเล สภาพอากาศอาจจะแปรปรวนไดในบางวัน หากเกิดฝนตกหรือมีลมพายุพัดแรง การ

่ ์



แสดงอาจถูกยกเลิกเพ่ือความปลอดภัยของผูเขาชมและนักแสดง กรณีการแสดงถูกยกเลิกบริษัทฯ ของสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคา
บัตรเขาชม เน่ืองจากไดทําการชําระคาการแสดงลวงหนาเรียบรอยแลว

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองฮอยอัน

พักท่ี Kim An Hotel or Rose Garden Hotel หรือเทียบเทา

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)

หาดมีเค

รานผลิตภัณฑจากไผ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ฮอยอัน

หมูบานแกะสลักหินออน

 บาย

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

หมูบานแกะสลักหินออน เป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกชม
และซ้ือกลับไปเป็นของฝากทางบานได



หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน

บานเลขที่ 101

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

วัดฟุกเกี๋ยน (สมาคมฟุกเกี๋ยน)

โชว Hoi An Impressions Theme Park Show

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

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

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

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

เป็นวัดของสมาคมชาวจีนอพยพท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอัน ซ่ึงเป็นศูนยรวม
ของชาวจีนท่ีอพยพเขามาในชวงปี พ.ศ 2388-2428 โดยพ้ืนท่ีสมาคมใชสําหรับเป็นท่ี
พบปะของคนหลายรุนท่ีอพยพมาจากมณฑลฟุกเกี๋ยนท่ีมีพ้ืนเพและแซเดียวกัน มีจุดเดน
อยูท่ีงานไมแกะสลักลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ
การนําธูปท่ีขดเป็นกนหอยมาจุดท้ิงไวเพ่ือเป็นสิริมงคล

เป็นการแสดงโชวสุดอลังการท่ีรูจักกันในชื่อ “ความทรงจําแหงเมืองฮอยอัน” ซ่ึงแสดงถึง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และเรื่องราวตางๆ ของเมืองฮอยอัน ในลักษณะการแสดงงาน
แสงสีเสียงอันอลังการ รวมกับนักแสดงชายและหญิงกวา 500 ชีวิต ท่ีสรางความ
เพลิดเพลินอยางนาตื่นตาตื่นใจย่ิง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมืองฮอยอัน

 Kim An Hotel or Rose Garden Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โบสถไกดานัง - ตลาดฮาน - ยอดเขาบานาฮิลล - กระเชาบานาฮิ
ลล - สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล - วัดลินหอ๋ืงบานาฮิ
ลล

คาทิปสําหรับคนพายเรือกระดง 40-50 บาท หรือแลวแตทานพึงพอใจ

การแสดง ฮอยอัน อิมเพรสชั่น ธีมปารค (Hoi An Impressions Theme Park) เป็นการแสดงกลางแจง ประกอบกับเมือง
ฮอยอันเป็นเมืองติดทะเล สภาพอากาศอาจจะแปรปรวนไดในบางวัน หากเกิดฝนตกหรือมีลมพายุพัดแรง การแสดงอาจถูก
ยกเลิกเพ่ือความปลอดภัยของผูเขาชมและนักแสดง กรณีการแสดงถูกยกเลิกบริษัทฯ ของสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบัตรเขาชม
เน่ืองจากไดทําการชําระคาการแสดงลวงหนาเรียบรอยแลว

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ชม “โบสถคริสตสีชมพู หรือโบสถลูกไก” (Danang Cathedral) โบสถคริสตสไตลกอทิธท่ีถูกตกแตงอยางสวยงามดวย
ลวดลายอันปราณีต ถูกกอสรางขึ้นในสมัยฝรั่งเศสยึดครองและเป็นสิ่งกอสรางเกาแกท่ีสุดของเมืองดานัง

โบสถแหงน้ียังเป็นสถานท่ีท่ีมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาจนถึงปัจจุบัน ในบางพิธีกรรมทางโบสถจะไมมีการแจงให
ทราบลวงหนา หากมีพีธีทานจะสามารถชมความสวยงามของโบสถไดจากภายนอกเทานั้น

ทานเดินเท่ียวชอปป้ิงใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเป็นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย สินคาท่ีโดเดนคือ
งานหัตถกรรม เชน ภาพผาปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปัก กระเปาปัก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินคาอีกมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝากและถายภาพตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงดานัง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดิน
ทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเป็นหลงทองเท่ียวตากอากาศมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสรางบานพัก
และโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตปี 1919

หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลับประเทศ ทําใหบานาฮิลลถูกท้ิงรางมาเป็นเวลา
นาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเป็นเมืองทองเท่ียวตากอากาศแหงน้ีอีกครั้งในปี 2009 พรอมกับไดมีการสราง
กระเชาลอยฟา ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพ่ือใชเป็นเสนทางสําหรับขึ้นไปยังยอดเขา

จากนั้นอิสระใหทานเดินชม สะพานโกเดนบริดจ (Golden Bridge) สะพานลอยฟาในอุงมือยักษ ซ่ึงเป็นสถานท่ีทองเท่ียว
ท่ีพ่ึงเปิดใหนักทองเท่ียวไดเท่ียวชมไดไมนานมาน้ี มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150เมตร โคงไปตามแนว
เขา จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบจะทําใหรูสึกราวกับวากําลังเดินอยูบนเสนดายสีทองท่ี
ทอดอยูในหัตถของเทพ อิสระใหทานไดถายภาพและชมวิวทิศทัศน

หลังจากนั้นเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุ
ถูกจัดเป็นสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีมีมุมถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ

เดินออกไปไมไกลจากโซนสวนดอกไมมากนัก ทานจะพบกับ Linh Chua linh Tu วัดในพุทธศาสนาตั้งอยูทางตะวันออก
เฉียงใตของยอดเขาบานาฮิลล มีพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญสูงถึง 27 เมตร ท่ีทานสามารถมองเห็นไดแตไกล เชื่อกันวาท่ีน่ีเป็น
จุดเชื่อมตอกันระหวางทองฟาและโลก

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล อาหารบุฟเฟตนานาชาติ

พักท่ี Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา
หองพักบนบานาฮิลลมีหลายตึก ซ่ึงการตกแตงหองพักแตละตึกจะแตกตางกันออกไป สามารถทราบไดวาพักตึกไหน ณ วัน

ท่ีเช็คอินเทานั้น ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถความคุมการจัดการหองพักดังกลาวได เน่ืองจากสิทธิใ์นการจัดการหองพักท้ังหมดขึ้น
อยูกับโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทานั้น

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



โบสถไกดานัง

ตลาดฮาน

เป็นสถานท่ีสะทอนถึงจุดเริ่มตนของศาสนาคริสตในประเทศเวียดนาม จุดเดนของโบสถ
ดานังแหงน้ีคือตึกสไตลกอทิธสีชมพู ท่ีสรางขึ้นใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของดานัง
ภายนอกตกแตงอยางสวยงามดวยลวดลายอันประณีต ถัดเขาดานในเป็นหองโถงอันกวาง
ขวาง ตกแตงดวยกระจกสีสันสวยงาม

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ยอดเขาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

สะพานสีทอง

สวนดอกไมบานาฮิลล

 บาย

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

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

เป็นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสท่ีตั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกท้ังยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศท่ีเย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงน้ีมีสีสันสวยสดงดงามมาก



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 สวนสนุกแฟนตาซีพารค - หางสรรพสินคา Vincom - ทา
อากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

โบสถคริสตสีชมพู หรือโบสถลูกไกเป็นสถานท่ีท่ีมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในบางพิธีกรรมทางโบสถจะไมมีการแจง
ใหทราบลวงหนา หากมีพีธีทานจะสามารถชมความสวยงามของโบสถไดจากภายนอกเทานั้น

หองพักบนบานาฮิลลมีหลายตึก ซ่ึงการตกแตงหองพักแตละตึกจะแตกตางกันออกไป สามารถทราบไดวาพักตึกไหน ณ วัน
ท่ีเช็คอินเทานั้น ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถความคุมการจัดการหองพักดังกลาวได เน่ืองจากสิทธิใ์นการจัดการหองพักท้ังหมดขึ้น
อยูกับโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทานั้น

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารบุฟเฟตนานาชาติ

 Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณท่ีเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี “สวนสนุก The
Fantasy Park” เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรูปแบบมีใหทานเลือก อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D โลก
ของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุกทานระทึกขวัญไปกับเครื่องเลน รถราง บานผีสิง และอีกมากมาย นอกจากน้ียังมี
รานชอปป้ิงใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย

ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนท่ีใชระบบหยอดเรียญ

หรืออิสระเลน “รถราง หรือ Alpine coaster” เครื่องเลนขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม
อันตรายและไมหวาดเสี่ยวจนเกินไป บังคับดวยมือ จะไปชาหรือเร็วขึ้นอยูกับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได 2
ทาน หรือจะน่ังทานเดียวก็ได เมื่อถึงเวลานัดหมายนําทุกทานลงกระเชาจากบานาฮิลล เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน..

การเลนรถไฟเหาะไมอนุญาตใหนํากลอง หรือมือถือขึ้นมาถายภาพ ทางเจาหนาท่ีจะมีจุดบริการถายภาพ 2 จุด ทานสามารถ
เลือกซ้ือภาพตนเองไวเป็นท่ีระลึกไดในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักทองเท่ียว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูอาหารไทย + กุงมังกร

หลังจากรับประทานอาหาร อิสระทานชอปป้ิง Vincom Center Shopping Mall หางสรรพสินคาศูนยกลางท่ีใหญท่ีสุด
ของเมืองดานัง แหลงรวมรานคาแบรนดดังคุณภาพเย่ียมท่ีสุดในโลก เชน เสื้อผา กระเปา นาฬิกา รองเทา ฯลฯ และนอกจากนั้น
ภายในหางจะมีรานกาแฟและรานอาหารรวมท้ังซุปเปอรมารเก็ตใหเลือกซ้ือสินคามากมายเหมาะสําหรับกลุมครอบครัวและนัก
ทองเท่ียว

จากนั้นนําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย

15.20 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE (VN) เท่ียว
บินท่ี VN627 (พรอมรับประทานอาหารบนเครื่อง)

17.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุก The Fantasy Park ทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนท่ี
ใชระบบหยอดเรียญ

การเลนรถไฟเหาะไมอนุญาตใหนํากลอง หรือมือถือขึ้นมาถายภาพ ทางเจาหนาท่ีจะมีจุดบริการถายภาพ 2 จุด ทานสามารถ
เลือกซ้ือภาพตนเองไวเป็นท่ีระลึกไดในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักทองเท่ียว

มีบริการอาหารบนเครื่อง

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย + กุงมังกร

หางสรรพสินคา Vincom

ทาอากาศยานดานัง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 บาย

เป็นศูนยชอปป้ิงท่ีตั้งอยูท่ีถนน 910A Ngo Quyen ในเมืองดานังทางฝ่ังตะวันออกของ
แมน้ําฮาน ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมความบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดและเป็นศูนยธุรกิจท่ีไดรับการพัฒนา
ในโครงการ “Da Nang and Central World Trade Center” ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี
40,000 ตารางเมตร ภายในจะพบกับรานคาชอปป้ิง รานแฟชั่น รานของแบรนดเนมตางๆ
มากมาย

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

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาใน
การทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด หรือมีตราป้ัมใดๆท่ีไมเกี่ยวของกับการเดินทาง และสายการบินแจงวาไมสามารถใชเดินทาง
ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายในการเดินทางท้ังหมดไปเรียบรอย
แลว

การชําระเงิน
- มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

- จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ทาน

- สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

่ ่ ่ ่ ่



- สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

- คารถโคชปรับอากาศ 

- โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามรายการท่ีระบุ   

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตาง ๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามได
ประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน)

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนามสําหรับชาวตางชาติ ท่ีไมไดรับการงดเวนวีซาเขาประเทศเวียดนาม

- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้น ๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

- คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ
- ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดและคนขับรถ  1,000 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ในสวนของหัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต

ทานจะเห็นสมควร

- หากลูกคาประสงคเดินทางแบบไมเอาตั๋วเครื่องบินหัก  2,000 บาท/ทาน จากราคาทัวร

- ตั๋วเครื่องบินสําหรับ เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ปี 2,000 บาท/ทาน - ไมคิดราคาทัวร

- เน่ืองจากเป็นการจองทัวรลวงหนา ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท่ีทําใหไฟลทบินลาชา หรือเปล่ียนแปลงเวลาบิน หาก
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศหรือตางประเทศกอนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสํารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอยางตํ่า 4-
5 ชั่วโมง ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในสวนของตั๋วเครื่องบินท่ีไมเกี่ยวของกับ
โปรแกรม

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการสลับโปรแกรมทัวรตามความเหมาสม โดยไมแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากเหตุการณตาง
ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เชน เหตุการณทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรท้ังทางบกและทางอากาศ สถานะหองพักของ
แตละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศท่ีไมเอ้ืออํานวย ท้ังน้ีทางเราจะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ และ
การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคน
ขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

- ตามนโยบายการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศเวียดนามจะตองมีการเขาชมรานขายสินคาของรัฐบาล คือรานเย่ือไมไผ และ
บานแกะสลักหินออน ดังท่ีแจงไวในโปรแกรมทัวร เป็นเพียงการเย่ียมชมรานไมมีการบังคับซ้ือ หากทานใดไมประสงคจะลงรานดัง
กลาวตองจายคาทัวรเพ่ิมจากราคาขายจริง ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

้ ่ ่ ่ ่ ่



- เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทาง ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

เงื่อนไขสําหรับพักบนบานาฮิลล 3 ทาน และพักแบบครอบครัว

- โรงแรมท่ีใชพักบนบานาฮิลลคือ  Mercure Danang French Village Hotel  ไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน
1. หองพักสําหรับ 2 ทาน เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปี พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน  ไมคิดเงินเพ่ิม

2. หอง FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น/2 เตียง)  พักรวมกัน 3 หรือ 4 ทาน ไมคิดเงินเพ่ิม

3. FAMILY SUPERIOR (เตียง 2 ชั้น 1 เตียง/เตียงใหญ 1 เตียง) พักรวมกัน 3 หรือ 4 ทาน เพ่ิม 600 บาท/ตอทาน

4. กรณีไมประสงคพักหอง FAMILY BUNK หรือ FAMILY SUPERIOR ราคาพักเด่ียวเฉพาะบนบานาฮิลล เพ่ิม 2,000 บาท
ตอทาน

- หองพัก FAMILY SUPERIOR มีคอนขางจํากัด หากทานประสงคจะพักหองดังกลาว กรุณาสอบถามมาทางบริษัทกอนทําการ
จองทัวร

- ตามโปรแกรมพักบานาฮิลลคืนวันท่ี 3 ของการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการสลับคืนพักบานาฮิลลตามวันท่ีเหมาะสม
เป็นเพียงการสลับโปรแกรม ไมมีการตัดสถานท่ีทองเท่ียวออก เน่ืองจากสิทธิใ์นการจัดการเรื่องหองพักท้ังหมดขึ้นอยูกับโรงแรม
Mercure French Village Bana Hills เทานั้น

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


