
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว หมายเหตุ 

06 – 09 กุมภาพนัธ์ 2563 15,888 15,888 4,500 วนัมาฆะบูชา 

07 – 10 กุมภาพนัธ์ 2563 15,888 15,888 4,500 วนัมาฆะบูชา 

08 – 11 กุมภาพนัธ์ 2563 15,888 15,888 4,500  

13 – 16 กุมภาพนัธ์ 2563 13,888 13,888 4,000  

14 – 17 กุมภาพนัธ์ 2563 14,588 14,588 4,000  

20 – 23 กุมภาพนัธ์ 2563 13,888 13,888 4,000  

21 – 24 กุมภาพนัธ์ 2563 14,588 14,588 4,000  



**จอยแลนด์ ไม่เอาต๋ัวเคร่ืองบิน หัก 2,000 บาท/ท่าน** 

ราคาเด็กอายไุม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 2,900 บาท **  (ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 

27 กุมภาพนัธ์ – 01 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

28 กุมภาพนัธ์ – 02 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

05 – 08 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

06 – 09 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

12 – 15 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

13 – 16 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

19 – 22 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

20 – 23 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

26 – 29 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

27 – 30 มีนาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

02 – 05 เมษายน 2563 14,588 14,588 4,000  

03 – 06 เมษายน 2563 15,888 15,888 4,500  

09 – 12 เมษายน 2563 15,888 15,888 4,000  

10 – 13 เมษายน 2563 17,888 17,888 4,500 วนัสงกรานต์ 

11 – 14 เมษายน 2563 18,888 18,888 4,500 วนัสงกรานต์ 

12 – 15 เมษายน 2563 18,888 18,888 4,500 วนัสงกรานต์ 

13 – 16 เมษายน 2563 17,888 17,888 4,500 วนัสงกรานต์ 

16 – 19 เมษายน 2563 15,888 15,888 4,000  

17 – 20 เมษายน 2563 14,588 14,588 4,000  

23 – 26 เมษายน 2563 14,588 14,588 4,000  

24 – 27 เมษายน 2563 14,588 14,588 4,000  

30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 15,888 15,888 4,500 วนัแรงงาน 

01 – 04 พฤษภาคม 2563 15,888 15,888 4,500 วนัแรงงาน 

06 – 09 พฤษภาคม 2563 14,588 14,588 4,000 วนัวสิาขบูชา 

07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

08 – 11 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

14 – 17 พฤษภาคม 2563 12,888 12,888 4,000  

15 – 18 พฤษภาคม 2563 13,888 13,888 4,000  

21 – 24 พฤษภาคม 2563 10,888 10,888 4,000  

22 – 25 พฤษภาคม 2563 12,888 12,888 4,000  

28 – 31 พฤษภาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563 13,888 13,888 4,000  



เง่ือนไขส าหรับพกับนบาน่าฮิลล์ 3 ท่าน และพกัแบบครอบครัว 
 (บานาฮิลล์ไม่มีห้องพกัส าหรับ 3 ท่าน) 

1. เด็กอายุต ่ากว่า 11 ปี และสูงไม่เกนิ 120 เซนติเมตร พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพิม่ 
2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง ) ไม่คิดเพิม่ 
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ช้ัน 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง ) เพิม่ 600 บาท ต่อท่าน 
4. กรณพีกัเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ เพิม่ 2,000 บาท ต่อท่าน 
หมายเหตุ : ห้อง FAMILY SUPERIOR มีค่อนข้างจ ากัด หากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถามห้องพัก
มาทางบริษัทก่อนท าการจองทวัร์ 

**ราคาน้ีไม่รวมค่าทปิไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน  
ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ 
(Golden Bridge) - สวนสนุก The Fantasy Park 

07.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1  ช้ัน 3 ประตู 2 เคาท์เตอร์สายการบินแอร์
เอเชีย (FD)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเลือกทีน่ั่งบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน) 

10.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน AIR ASIAเที่ยวบินที่ 
FD636 (ส าหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 
นาที) *หมายหตุ: ส าหรับวันเดินทางพีเรียดตั้งแต่วันที่  2 เมษายน 2563 เป็นด้นไป ไฟล์ทบินขาไปจะ
เปลีย่นเวลาบินออกจากดอนเมือง เป็นเวลา 09.50 น. ถึงดานัง เวลา 11.30 น. เวลานัดหมายทีส่นามบินดอน
เมืองจะเป็นเวลา 07.00 น. (กรุณาเช็คหรือสอบถามทีเ่จ้าหน้ทีก่่อนท าการจอง)* 

12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เรียบร้อยแล้วน าท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหาร
กลางวนั (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)  ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง 
ตั้งอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูห่่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และ
ห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศตะวนัตกและทิศใตติ้ดกบั
จงัหวดักวา่งนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้เมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภูเขาหิน
อ่อนสลบัซบัซอ้น และยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัเพราะในแถบน้ีมีหมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจึงท าให้เกิด
เป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเวยีดนาม 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง (1) 
น าท่านสู่เมืองตากอากาศข้ึนช่ือแห่งดานงั บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 
1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 
หลงัจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดินทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ   ท าใหบ้านาฮิลลถู์ก
ทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน  ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งน้ีอีก
คร้ังในปี 2009 และได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน ้ าทะเล เพื่อใช้เป็น



เส้นทางส าหรับข้ึนไปยงัยอดเขา จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) 
สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยกัษ์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมาน้ี มี
ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอด
ผา่นอุง้มือหินขนาดยกัษส์องมือ ผูอ้อกแบบจะท าให้รู้สึกราวกบัวา่ก าลงัเดินอยูบ่นเส้นดา้ยสีทองท่ีทอดอยู่
ในหตัถข์องเทพ อิสระใหท้่านไดถ่้ายภาพและชมววิทิศทศัน์  อิสระทุกท่านไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ท่ีเต็ม
ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยัท่ี สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่า
เคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึ้ง้ และเคร่ืองเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเรียญ)  
เคร่ืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล ์มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลก
ของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนให้ทุกท่านระทึกขวญัไปกบัเคร่ืองเล่น รถราง บา้นผีสิง และอีก
มากมาย นอกจากน้ียงัมีร้านชอ้ปป้ิงให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย หรืออิสระเล่น 
“รถราง หรือ Alpine coaster” เคร่ืองเล่นข้ึนช่ือของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อนัตราย
และไม่หวาดเส่ียวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะท่ีบงัคบัดว้ยมือ จะไปชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บัการควบคุมของเรา
เอง โดยตวัรถจะสามารนัง่ได ้2 ท่าน หรือจะนัง่ท่านเดียวก็ได ้(การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้น ากล้อง 
หรือมือถือข้ึนมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซ้ือภาพตนเองไว้
เป็นทีร่ะลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเทีย่ว)  

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์ (2)  
ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - ลงกระเช้า - ร้านเย่ือไม้ไผ่ - เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – พระราชวังได
โน้ย - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น า้หอม - พร้อมทั้งแต่งชุดจักรพรรดทิีร้่านอาหารเยน็  

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
หลงัจากรับประทานอาหารเชา้เรียบร้อยแลว้ ท่านสามารถเดินเล่นเท่ียวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN 
D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุถูกจดัเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงาม ท่ีมีมุม
ถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  เม่ือถึงเวลานัดหมายน าทุกท่านลงกระเช้าจากบานาฮิลล์ 
เพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั..น าท่านแวะชม ร้านเย่ือไม้ไผ่ ร้านของฝากไม่วา่จะเป็น หมอน ถุงเทา้ 
ผา้เช็ดตวั ลว้นแลว้แต่ผลิตมาจากเยื้อไมไ้ผท่ั้งหมด อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมือง
มากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนู Seafood (4) 
ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวยีดนามในสมยัท่ีปกครองดว้ยกษตัริย ์(เวยีดนามและชาติตะวนัตก
จะใชค้  าวา่ Emperor หรือจกัรพรรดิ) กษตัริยใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องคท่ี์ 1 ถึงองคท่ี์ 13 จะ
ประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแห่งน้ี เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจึ้งมีช่ือวา่เป็นเมืองของกษตัริย ์และเป็นท่ีมาของ
ตน้แบบทางวฒันธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจ า
ชาติของสตรีเวียดนาม น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วดัช่ือดงัของเมืองดานงั ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนา
นิกายเซน โดดเด่นดว้ยเจดียท์รงเก๋ง 8 เหล่ียมแบบจีน สูงลดหลัน่กนัลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทน
ชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยงัมีศิลาจารึก ระฆงัส าริดขนาดใหญ่มีน ้ าหนักถึง 2000 
กิโลกรัม รวมถึงรูปป้ันเทพเจา้ 6 องค์ คอยปัดเป่าความชัว่ร้ายออกไปจากวดั วดัแห่งน้ีมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์และการเมืองเวียดนามดว้ยเช่นกนั เม่ือปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวดัไดข้บัรถออสตินสีฟ้า



ไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบนั เพื่อประทว้งการบงัคบัให้ประชาชนไปนบัถือ
ศาสนาคริสต์ และใชค้วามรุนแรงขดัขวางการฉลองวนัวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวดั
แห่งน้ีท่านจะไดเ้ห็นรถออสตินสีฟ้าคนัดงักล่าวจดัแสดงอยูภ่ายในวดั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวัง
ไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเช่ือแบบจีน  โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการ
ก่อสร้าง ซ่ึงจ าลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งห้ามท่ียิ่งใหญ่ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน  
และการก่อสร้างพระต าหนกัต่างๆ  รวมถึงก าแพงโดยรอบของพระราชวงัทั้งหมดไดน้ าอิฐมาจากประเทศ
ฝร่ังเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าวา่พระราชวงัตอ้งห้าม  กล่าววา่ภายในพระต าหนกัชั้นในสุด  จะเป็น
เขตพระราชฐานส าหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้ามบุคคลท่ีไม่ใช่เครือญาติของกษตัริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด  หรือหาก
เขา้ไปแล้วก็จะไม่มีสิทธ์ิออกมาภายนอกได้ คนทัว่ไปจึงเรียกพระราชวงัแห่งน้ีว่าพระราชวงัต้องห้าม  
เหมือนกบัท่ีคนจีนเรียกพระราชกูก้งวา่พระราชวงัตอ้งห้ามเช่นเดียวกนั   พระราชวงัไดโนย้ มีลกัษณะเป็น
รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ลอ้มรอบดว้ย  คูน ้ าขนาดใหญ่ทั้งส่ีดา้น (ค  ลา้ยกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงั
แห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษตัริยใ์นราชวงศเ์หงียนมาทุกพระองค ์ ตั้งแต่จกัรพรรดิยาลอง องคท่ี์ 1 จนถึง 
องค์ท่ี 13 จกัรกรพรรดิเบ่าได๋ กษตัริยอ์งค์สุดทา้ย  ซ่ึงทรงสละอ านาจให้กบัรัฐบาลของประธานาธิบดีโง
ดินห์เดียม เม่ือปี พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 8 ของราชวงศจ์กัรี) จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดอง
บา ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ช่ือดงัของเมืองเว ้ รวบรวมสินคา้เวยีดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เส้ือผา้ 
กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผกั ผลไม ้ของทะเล และของท่ีระลึกต่างๆ  อิสระให้ท่านไดเ้ดินชมและ
เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั น าท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือส าราญมงักรเสมือนเรือพระท่ีนัง่ในอดีต ไปตาม
แม่น ้ าเฮืยงยางหรือแม่น ้ าหอม  ทั้งน้ีให้ท่านไดช้มการเล่นดนตรีพื้นเมืองของชาวเวียดนาม  พร้อมชมวิว
ทิวทศัน์ของสองฝ่ังแม่น ้ าท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนแบบเวียดนามสมยัก่อนท่ียงัคงเอกลกัษณ์รูปแบบเดิมไว ้
(ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)   

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ (5)  
ในการรับประทานอาหารเยน็ ทุกท่านจะไดส้วม ชุดประจ าราชวงศ์เวียดนาม เพื่อถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกหลงั
รับประทานอาหาร โดยชุดจะเป็นชุดประจ าต าแหน่งในพระราชวงัเวียดนามในสมยัโบราณ ซ่ึงแต่ละ
ต าแหน่งก็จะมีสีสันแตกต่างกนัออกไป 

ทีพ่กั โรงแรม Mondial Hotel,Hue ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เมืองฮอยอนั – เมืองโบราณฮอยอนั – วดัฟุกเกีย๋น - สะพานญีปุ่่น – ศาลกวนอู –  
 หมู่บ้านกัม๊ทาน - ล่องเรือกระด้ง – สะพานมังกร 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
หลงัจากรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตท้าง
ตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่
ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ห่างจากดานงั ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม
ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนั
ให้เป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลวา่เป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์ 
และอาคารต่างๆ ภายในเมืองไดรั้บการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไวไ้ด้เป็นอย่างดี จากนั้นแวะชม บ้าน
แกะสลกัหินอ่อน ท่ีน้ีนบัเป็นหน่ึงในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังาน



เกะสลกัท่ีลว้นประดิษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์ภายใน
ตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง (7) 
 อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอธัยาศยั เท่ียวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่

ท่ีสุด เป็นศูนยร์วมของชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบา้นเก่าแก่ประจ า
ตระกูลกว่า 20 หลงั ปัจจุบนัใช้เป็นท่ีพบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเท่ียวชมเมือง
โบราณฮอยอนั จุดเด่นอยู่ท่ีงานไม้แกะสลกั ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยั
โบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว ้เพื่อเป็นสิริมงคล เท่ียวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese 
Covered Bridge) อีกหน่ึงสัญลักษณ์ส าคญัของเมืองฮอยอนั ถูกสร้างข้ึนมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมี
ลกัษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่น  หลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นคล่ืนสวยงาม   เดินเขา้ไป
กลางสะพานน าท่านสักการะ ศาลกวนอู และเม่ือขา้มสะพานมายงัอีกฝ่ังหน่ึง  คุณจะพบเห็นบา้นเรือนเก่า
สไตลญ่ี์ปุ่นแท ้ ตลอดจนร้านคา้ริมสองฝ่ังถนนใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมตามอธัยาศยั ออกเดินทางสู่ หมู่
บ้านกั๊มทาน น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ในเมืองฮอยอนั ภายในจะเป็น
สวนมะพร้าวและมีแม่น ้ าล้อมรอบ  ในช่วงสมยัสงครามนั้นจะเป็นท่ีพกัของเหล่าทหารหาญ และใน
ปัจจุบนัอาชีพหลกัของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพท าประมงเป็นหลกั หลงัจากนั้นน าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือ
กระด้ง ท่านจะได้รับชมวฒันธรรมอันสวยงามของชาวท้องถ่ิน และระหว่างท่ีล่องเรือกระด้งอยู่นั้ น
ชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขบัร้องพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี (ค่าทิป
ส าหรับคนพายเรือกระด้ง 40-50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ)ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง น าท่านผา่นชม 
สะพานมังกร ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของเมืองดานงั เป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนฟู
ประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร 
โดยไดเ้ปิดใชง้านตั้งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก
ต านานของเวยีดนามเม่ือกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนูกุ้งมังกร (โต๊ะละ 1 ตัว) (8)  
ทีพ่กั  โรงแรม Gicland Hotel,Danang ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ เมืองดานัง - วดัลนิห์อึง๋ - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
 หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั ภายในวิหารแห่งน้ี

เป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้องคต่์างๆ ตามความเช่ือของชาวพื้นเมืองแถบน้ี นอกจากน้ียงัมี
รูปป้ันปูนของเจา้แม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานดอกบวักวา้งถึง35 เมตร มี
ความเช่ือท่ีว่าคอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วดัแห่งน้ียงัเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคนให้ความเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจ านวนมาก น าท่านเดินเท่ียวช้อปป้ิงใน 
ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินคา้ท่ีโดเด่นคือ งาน
หัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุด
ประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยงัมีสินคา้อีกมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เช่น เส้ือเวียดนาม ของสด 
ของแห้ง เส้ือผา้ กาแฟ สินคา้ท่ีระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสินคา้พื้นเมือง ท่านจะไดส้ัมผสักบัวถีิ



ชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝากและถ่ายภาพตาม
อธัยาศยั  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนับนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวยีดนาม (10)  
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
12.40 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ 

FD637 ** หมายเหตุ: ส าหรับวันเดินทางพีเรียดตั้งแต่ 29 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ไฟล์ทบินขากลับจะ
เปลีย่นเวลาบินออกจากดานังเวลา 12.00 น. ถึงดอนเมืองเวลา 13.35 น. (กรุณาเช็ดหรือสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่
ก่อนท าการจอง)** 

14.20 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

**ราคาไม่รวมค่าทปิ** 
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวนัจองทวัร์ * 

** ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถ
ให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่
กบัสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด   ค่ามินิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 
30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 



× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทวัร์คนไทยแล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 
 มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 

20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  
 จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน 

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลง ต่างๆท่ี
ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา
ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ -นามสกุล 

และอ่ืนๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้
หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  



6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการบริหาร
เวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้นๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั
เดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 

 



ใบจองทวัร์  / BOOKING FORM 
 
รายการทวัร์.................................................................................. วนัเดินทาง........................................ 
ช่ือผูติ้ดต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้จอง 
 

(..............................................................) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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10    


