
#15980 ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
บานาฮิลล สะพานทอง บิน VZ
ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน วัดเทียนมู ลองเรือมังกร พระราชวังได
โนย กระเชาลอยฟา The Fantasy Park บานแกะสลักหินออน หมูบานกั๊มทาน
ลองเรือกระดง เมืองโบราณฮอยอัน วัดฟุกเกี๋ยน สะพานแหงความรัก รูปปนปลา
มังกรพนนํ้า วัดลินหอ้ึง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) -
ตลาดดองบา - ลองเรือชมถ้ํามังกร - ชุดประจําราชวงศเวียดนาม   

Thanh
Lich Royal
Boutique
หรือเทียบ
เทา

2 พระราชวังเว - รานผลิตภัณฑจากไผ - ดานัง - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล -
สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล - วัดลินหอื๋งบานาฮิลล   

Mercure
French
Village
Bana Hills
หรือเทียบ
เทา

3
สวนสนุกแฟนตาซีพารค - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระ
ดง) - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - บานเลขที่ 101 - สะพานญ่ีป ุนในประเทศเวียดนาม -
วัดฟ ุกเก๋ียน (สมาคมฟ ุกเก๋ียน) - สะพานมังกรเวียดนาม - สะพานแหงความรัก - รูปป้ันปลา
มังกร

  

Merry
hotel or
Golden
Rose
hotel or
Lavender
Home
hotel หรือ
เทียบเทา

4 วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 เม.ย. 65 - 29 เม.ย.
65

฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

28 เม.ย. 65 - 1 พ.ค. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

30 เม.ย. 65 - 3 พ.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

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

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

14 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

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

28 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

3 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

9 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿4,500

16 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

23 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿4,500



30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

7 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿4,500

20 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿4,500

27 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

3 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

6 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

10 ส.ค. 65 - 13 ส.ค. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

17 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿4,500

19 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

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

24 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿4,500

31 ส.ค. 65 - 3 ก.ย. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿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 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

14 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

21 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿4,500

28 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿4,500

30 ก.ย. 65 - 3 ต.ค. 65 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว - วัดเจดีย
เทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาดดองบา - ลองเรือชมถ้ํามังกร -
ชุดประจําราชวงศเวียดนาม

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 10 เคานเตอร W สายกา
รบินเวียดเจ็ทแอร โดยมีเจาหนาท่ีสงทัวรและหัวหนาทัวร คอยตอนรับและแจกเอกสารการเดินทาง จากนั้นนําทานเช็คอินและ
โหลดสัมภาระ

10.50 น. นําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียว
บินท่ี VZ960

12.30 น. นําทานเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังนําทานเดินทางสูตัวเมืองดานัง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทองถิ่นประเทศ
เวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย)

บาย

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูอาหารเวียดนาม

นําทานออกเดินทางสู เมืองเว เป็นเมืองเกาของเวียดนามในสมัยท่ีปกครองดวยกษัตริย (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใชคํา
วา Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริยในราชวงศเหงียนทุกพระองค ตั้งแตองคท่ี 1 ถึงองคท่ี 13

นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู วัดชื่อดังของเมืองเว ศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเดนดวยเจดียทรงเกง 8 เหล่ียม
แบบจีน สูงลดหล่ันกันลงมาท้ังหมด 7 ชั้น โดยแตละชั้นแทนชาติภพตาง ๆ ของพระพุทธเจา

นําทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญชื่อดังของเมืองเว รวบรวมสินคาเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด
เชน เสื้อผา กระเปาเดินทาง ของใช ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของท่ีระลึกตางๆ อิสระใหทานไดเดินชมและเลือกซ้ือสินคา
ตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง พรอมสวมชุดจักรพรรดิ ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกทานจะไดสวม ชุดประจํา
ราชวงศเวียดนาม เพ่ือถายภาพเป็นท่ีระลึกหลังรับประทานอาหาร โดยชุดจะเป็นชุดประจําตําแหนงในพระราชวังเวียดนามในสมัย
โบราณ

พักท่ีโรงแรม Thanh Lich Royal Boutique หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารเวียดนาม

 บาย



ทาอากาศยานดานัง

เว

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)

ตลาดดองบา

ลองเรือชมถํ้ามังกร

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

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

ลองเรือ ไปตามธารน้ําใตดิน ชมถํ้าวังมังกร ชมวังแกวผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแหง
ความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ทานจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินยอนท่ีมีรูปรางแปลกๆ
งดงามตระการตามากมาย เชน หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ําตก
เทวดาสวรรค หลังจากนั้นนําทานชมอัญมณีล้ําคา หยก เป็นเครื่องประดับท่ีนิยมกันอยาง
แพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวยปองกันอันตรายได ใหทานไดเลือกซ้ือ กําไรหยก
แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลท่ีมีชื่อเสียง ท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน

ชุดประจําราชวงศเวียดนาม คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นชุดประจําตําแหนงของพระราชวังเวียดนามในสมัยโบราณ ซ่ึงแตละตําแหนงก็จะมี
สีสันแตกตางกันออกไป



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระราชวังเว - รานผลิตภัณฑจากไผ - ดานัง - กระเชาบานาฮิ
ลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล
- วัดลินหอ๋ืงบานาฮิลล

เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง พรอมสวมชุดจักรพรรดิ

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

 Thanh Lich Royal Boutique หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สรางตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผูออกแบบและ
ควบคุมการกอสราง ซ่ึงจําลองแบบมาจากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามท่ีย่ิงใหญของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการ
กอสรางพระตําหนักตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังท้ังหมดไดนําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศส

นําทานแวะชม รานเย่ือไมไผ รานของฝากไมวาจะเป็น หมอน ถุงเทา ผาเช็ดตัว ลวนแลวแตผลิตมาจากเย้ือไมไผท้ังหมด
อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกและสินคาพ้ืนเมืองมากมาย

นําทานออกเดินทางสู เมืองดานัง ตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูหางจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764
กิโลเมตร เมืองดานังเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินออนสลับซับซอน และยังเป็นเมืองทาท่ีสําคัญเพราะในแถบน้ีมี
หมูบานชาวประมงจํานวนมากจึงทําใหเกิดเป็นเมืองทาทางการคาท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของเวียดนาม

บาย

นําทานรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนู Seafood

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

อิสระใหทานเดินชม สะพานโกเดนบริดจ (Golden Bridge) สะพานลอยฟาในอุงมือยักษ ซ่ึงเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีพ่ึงเปิด
ใหนักทองเท่ียวไดเท่ียวชมไดไมนานมาน้ี มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคงไปตามแนวเขา จุด
เดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบจะทําใหรูสึกราวกับวากําลังเดินอยูบนเสนดายสีทองท่ีทอดอยู
ในหัตถของเทพ อิสระใหทานไดถายภาพและชมวิวทิศทัศน

นําทานเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุถูก
จัดเป็นสัดสวนอยางสวยงาม ท่ีมีมุมถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลตามอัธยาศัย

นําทานพบกับ Linh Chua linh Tu (พระองคใหญ) วัดในพุทธศาสนาตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของยอดเขาบานาฮิลล
มีพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญสูงถึง 27 เมตร ท่ีทานสามารถมองเห็นไดแตไกล เชื่อกันวาท่ีน่ีเป็นจุดเชื่อมตอกันระหวางทองฟา
และโลก เป็นจุดศูนยรวมของ Ying และ Yang ตามความเชื่อของชาวจีน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง อาหารบุฟเฟต บนบานาฮิลล

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

ท่ีเช็คอินเทานั้น ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถความคุมการจัดการหองพักดังกลาวได เน่ืองจากสิทธิใ์นการจัดการหองพักท้ังหมดขึ้น
อยูกับโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทานั้น*



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 Seafood

ยอดเขาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

สะพานสีทอง

 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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนสนุกแฟนตาซีพารค - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน -
หมูบานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระดง) - เท่ียวชมเมืองโบราณฮอยอัน -
บานเลขท่ี 101 - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - วัดฟุกเก๋ียน
- สะพานมังกรเวียดนาม - สะพานแหงความรัก - รูปปนปลา
มังกร

หองพักบนบานาฮลิ ลม หี ลายตกึ ซ่ึงการตกแตง หองพักแตละตึก จะแตกตางกันออกไป สามารถทราบไดวาพักตึกไหน ณ
วันท่ีเช็คอินเทานั้น ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมสามารถความคุมการจัดการหองพักดังกลาวไดเน่ืองจากสทิ ธใิ ์นการจัดการ หองพัก
ท้ังหมดขึ้นอยูกับโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทานั้น*

สวนดอกไมบานาฮิลล

วัดลินหอื๋งบานาฮิลล

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตบนบานาฮิลล

 Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระทุกทานท่ี สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวน
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนท่ีใชระบบหยอดเรียญ) เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรูปแบบมีใหทาน
เลือก อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุกทานระทึกขวัญไปกับเครื่องเลน รถราง บาน
ผีสิง และอีกมากมาย นอกจากน้ียังมีรานชอปป้ิงใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง

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

นําทานชม บานแกะสลักหินออน ท่ีน้ีนับเป็นหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในทานจะไดพบกับงาน
เกะสลักท่ีลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลายแขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลปภายในตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู หมูบานกัม๊ทาน นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ ท่ีตั้งอยูในเมืองฮอยอัน ภายในจะ
เป็นสวนมะพราวและมีแมน้ําลอมรอบ ในชวงสมัยสงครามนั้นจะเป็นท่ีพักของเหลาทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนท่ีน่ี
จะประกอบอาชีพทําประมงเป็นหลัก

่ ่ ้



นําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทองถิ่น และระหวางท่ีลองเรือกระดงอยูนั้น
ชาวบานท่ีน้ีก็จะมีการขับรองพลงพ้ืนเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเป็นจังหวะดนตรี (คาทิปสําหรับคนพายเรือกระ
ดง 40-50 บาท หรือแลวแตทานพึงพอใจ)

อิสระเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ตามอัธยาศัย นําทานชม บานเลขท่ี 101 นับเป็นบานท่ีเกาแกและอยูในสภาพสมบูรณ
สวยงามท่ีสุดในเมืองฮอยอัน บาน 2 ชั้นท่ีโดดเดนทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบงสัดสวนการใชงานไวอยางลงตัวตามแบบ
ฉบับชาวจีนดังเดิม

นําทานชม สะพานญ่ีป ุน (Japanese Covered Bridge) อีกหน่ึงสัญลักษณสําคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสรางขึ้นมาแลวก
วา 400 ปี สะพานมีลักษณะโคงแบบสถาปัตยกรรมญ่ีป ุน หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคล่ืนสวยงาม เดินเขาไปกลาง
สะพาน

นําทานสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อขามสะพานมายังอีกฝ่ังหน่ึง ทานจะพบเห็นบานเรือนเกาแกสไตลญ่ีป ุนแทท่ีทาสีเหลือง
ท้ังเมืองอยางเป็นเอกลักษณ

จากนั้นเดินเขามาไมไกลจากสะพานญ่ีป ุนนักจะพบกับ วัดฟุกเกี๋ยน หรือสมาคมชาวจีน ท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอ
ยอัน เป็นศูนยรวมของชาวจีนท่ีอพยพเขามาในชวงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจากบานเกาแกประจําตระกูลกวา 20 หลัง

นําทานชม สะพานมังกร สะพานขามแมน้ําสายหลักของเมืองอยาง “แมน้ําฮาน” ถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็นจุดเชื่อมตอสําคัญดาน
เศรฐกิจ และกลายเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ

นําทานดินไปยัง สะพานแหงความรัก สะพานท่ีถูกตกแตงดวยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสูแมน้ําฮาน เมื่อเดินลงไปทานจะ
สามารถเห็นวิวของสะพานมังกรไดอยางสวยงาม

นําทานชม รูปป้ันปลามังกรพนน้ํา ท่ีถือไดวาเป็นอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองดานังเคียงคูไปกับสะพานมังกร อิสระทานถาย
ภาพเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูอาหารไทย+กุงมังกร

พักท่ี Merry hotel, Golden Rose hotel, Lavender Home hotel หรือเทียบเทา

สวนสนุกแฟนตาซีพารค
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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)

สะพานมังกรเวียดนาม

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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 วัดหลินอ๋ึง (วัดลินหอ๋ึง) - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนท่ีใชระบบหยอดเรียญ

คาทิปสําหรับคนพายเรือกระดง 40-50 บาท หรือแลวแตทานพึงพอใจ

สะพานแหงความรัก

รูปปนปลามังกร

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย+กุงมังกร

 Merry hotel or Golden Rose hotel or Lavender Home hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดลินหอ๋ึง เป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแหงน้ีเป็นสถานท่ีบูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจา
องคตางๆ

นําทานเดินเท่ียวชอปป้ิงใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเป็นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย สินคาท่ีโดเดนคือ
งานหัตถกรรม เชน ภาพผาปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปัก กระเปาปัก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม)

อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝากและถายภาพตามอัธยาศัย

นําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย

บาย

บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม

13.15 น. นําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย

14.55 น. นําทานเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ 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)

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 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน การเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน

การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

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           

คามินิบารในหองและคาพาหนะตาง 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 ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด หรือมีตราป้ัมใดๆท่ีไมเกี่ยวของกับการเดินทาง และสายการบินแจงวา
ไมสามารถใชเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินไมวากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายในการเดินทาง
ท้ังหมดไปเรียบรอยแลว

หมายเหตุ
เน่ืองจากเป็นการจองทัวรลวงหนา ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท่ีทําใหไฟลทบินลาชา หรือเปล่ียนแปลงเวลาบิน หากทาน

ใดมีไฟลทบินภายในประเทศหรือตางประเทศกอนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสํารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอยางตํ่า 4-5
ชั่วโมง ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในสวนของตั๋วเครื่องบินท่ีไมเกี่ยวของกับ
โปรแกรม

ตามนโยบายการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศเวียดนามจะตองมีการเขาชมรานขายสินคาของรัฐบาล คือรานเย่ือไมไผ และ
บานแกะสลักหินออน ดังท่ีแจงไวในโปรแกรมทัวร เป็นเพียงการเย่ียมชมรานไมมีการบังคับซ้ือ หากทานใดไมประสงคจะลงรานดัง
กลาวตองจายคาทัวรเพ่ิมจากราคาขายจริง ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทาง ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการสลับโปรแกรมทัวรตามความเหมาะสม 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

้ ่



กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

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


