
เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  

เว ้ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์1 คนื 
ซุปตาร.์..บานาฮลิลแ์ห่งรกั 

ก าหนดการเดนิทาง เมษายน - ตุลาคม 2566 

 นัง่กระเช้าข้ึน ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกบั สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกบัแลนดม์าร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ 
พร้อมพกับนบานาฮิลล์ 1 คืน 

 เที่ยวโซนใหม่บานาฮิลล์ Eclipse Square 
 ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวตัศิาสตร์ ถูกปกครองด้วยจกัรพรรดเิวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจกัรพรรด ิ 

 ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอนั นัง่เรือกระด้ง  
 สกัการะวดัลินห์อึ๋ง ช้อปป้ิง ตลาดฮาน  

 

 “มีน ้าด่ืมบริการบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

  



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

06 – 09 เมษายน 2566 
วนัหยุดวนัจกัรี 

17,888 5,000 

12 – 15 เมษายน 2566 

วนัหยุดสงกรานต ์

21,888 6,500 

13 – 16 เมษายน 2566 

วนัหยุดสงกรานต ์

21,888 6,500 

14 - 17 เมษายน 2566 BUS A 
วนัหยุดสงกรานต ์

21,888 6,500 

14 - 17 เมษายน 2566 BUS B 

วนัหยุดสงกรานต ์

21,888 6,500 

15 – 18 เมษายน 2566 16,888 5,000 

20 – 23 เมษายน 2566 13,888 5,000 

21 – 24 เมษายน 2566 13,888 5,000 

22 – 25 เมษายน 2566 12,888 5,000 

27 – 30 เมษายน 2566 13,888 5,000 

28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

04 – 07 พฤษภาคม 2566 
วนัหยุดวนัฉตัรมงคล 

14,888 5,000 

05 – 08 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

06 – 09 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

12 – 15 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

13 – 16 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

18 – 21 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

19 – 22 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

20 – 23 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

26 – 29 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

27 – 30 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

01 – 04 มิถุนายน 2566 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

14,888 5,000 

02 – 05 มิถุนายน 2566 

วนัหยุดชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 
16,888 5,000 

03 – 06 มิถุนายน 2566 
วนัหยุดชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

14,888 5,000 

27 – 30 กรกฎาคม 2566 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษารชักาลที่ 10 
15,888 5,000 

28 – 31 กรกฎาคม 2566 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษารชักาลที่ 10 
15,888 5,000 

11 – 14 สิงหาคม 2566 
วนัหยุดวนัแม่แห่งชาต ิ

14,888 5,000 

12 – 15 สิงหาคม 2566 

วนัหยุดชดเชยวนัแม่แห่งชาต ิ

14,888 5,000 

12 – 15 ตุลาคม 2566 

วนัคล้ายวนัสวรรคต รชักาลที่ 9, วนัหยุดพิเศษ 

16,888 5,000 



 

 

 

 

 

 

 

  

13 - 16 ตุลาคม 2565 

วนัคล้ายวนัสวรรคต รชักาลที่ 9, วนัหยุดพิเศษ 

16,888 5,000 

20 - 23 ตุลาคม 2566  

วนัปิยมหาราช 

16,888 5,000 

21 - 24 ตุลาคม 2566  

วนัปิยมหาราช,วนัหยุดชดเชย 

15,888 5,000 

ราคาไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต ่ากว่า 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 
**ราคาเด็กต ่ากว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 วนัแรก      ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง - ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั - สะพานมงักร  

  - สะพานแห่งความรกั 

 
 
 
 
 
 
13.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์

1 หรอื 2 สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับ
ทุกท่านและน าท่านเช็คอินโหลดสัมภาระ  

15.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 
(FD) เทีย่วบนิที ่FD638 

17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร และรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่านชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่น ้าสายหลักของเมืองอย่าง “แม่น ้าฮาน” ถูกสรา้งข้ึนเพื่อเป็นจุด
เช่ือมต่อส าคัญดา้นเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีม่ีช่ือเสียงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของ
การฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ เปิดใชค้ร้ังแรกในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี
ของอิสรภาพเมืองดานัง ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดินไปยัง สะพานแห่งความรกั 
สะพานที่ถูกตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น ้าฮาน เมื่อเดินลงไปท่านจะสามารถเห็นวิวของ
สะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถึงในบริเวณน้ันจะมี รูปป้ันปลามงักรพ่นน า้ ที่ถือไดว่้าเป็นอีก
สัญลักษณ์หน่ึงของเมืองดานังเคียงคู่ไปกับสะพานมังกร อิสระท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1)  
ทีพ่กั โรงแรม Glamour, Dong Duong ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
  



 วนัทีส่อง      เมอืงดานงั - หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน - หมู่บา้นก ั๊มทาน - ล่องเรอืกระดง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั  

  - บานาฮลิล ์- สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park  

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ที่น่ีนับเป็นหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนาม
ภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นประดิษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท้่านได ้
เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นก ั๊มทาน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในเมือง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่น ้าลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามน้ันจะเป็นที่พักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่น่ีจะประกอบอาชีพท าประมงเป็นหลัก หลังจากน้ันน าท่านท า
กิจกรรม ล่องเรอืกระดง้ ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือ
กระดง้อยู่น้ันชาวบา้นที่น้ีก็จะมีการขับรอ้งพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะ
ดนตรี (ค่าทิปส าหรับคนพายเรือกระดง้ 40-50 บาท หรือแลว้แต่ท่านพึงพอใจ) 

  

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโบราณฮอยอนั น าชม บา้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์สวยงามที่สุดในเมืองฮอยอัน บา้น 2 ชัน้ที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดส่วนการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดั้งเดิม ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจ าตะกูล Tan Ky ถูกสรา้งมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกันมาถึง 5 รุ่น 

 
เที่ยวชม สะพานญีปุ่่น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งข้ึนมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่น หลังคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นคล่ืนสวยงาม เดินเขา้ไป
กลางสะพานน าท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อขา้มสะพานมายังอีกฝ่ังหน่ึง ท่านจะพบเห็นบา้นเรือน
เก่าแก่สไตล์ญ่ีปุ่นแทท้ี่ทาสีเหลืองทั้งเมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดินจะมีรา้นคา้ขายของที่
ระลึกมากมายริมสองฝ่ังถนนใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมตามอัธยาศัย เดินเขา้มาไม่ไกลจากสะพานญ่ีปุ่น
จะพบกับ วดัฟุกเกีย๋น หรือสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน เป็นศูนย์รวมของชาว
จีนที่อพยพเขา้มาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจ าตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบัน
ใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งาน
ไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือ การน าธูปที่ขดกน้หอย
มาจุดไหวข้อพร เพื่อเป็นสิริมงคล  



 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศข้ึนช่ือแห่งดานัง บานาฮิลล ์ตั ้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกคร้ังที่ 1 โดยไดเ้กิดแนวคิดการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานิคม
ตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ 
ท าใหบ้านาฮิลล์ถูกทิ้งรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยว
ตากอากาศแห่งน้ีอีกคร้ังในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ีการสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จาก
ระดับน ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับข้ึนไปยังยอดเขา 

น าท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์ฝร่ังเศส ที่มีดอกไม ้
หลากหลายพันธ์ุถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ 
จากน้ันน าทุกท่านไดสั้มผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญ
ภัยที่  สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึง และเครื่องเล่นท่ีใชร้ะบบหยอดเหรียญ) เคร่ืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลาย
รูปแบบมีใหท้่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุ้ก
ท่านระทึกขวัญไปกับเคร่ืองเล่น รถราง บา้นผีสิง และอีกมากมาย นอกจากน้ียังมีรา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านได ้
เลือกซ้ือของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย  
น าท่านเดินทางชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมโซนใหม่ของบานาฮิลล์ จตุัรสัแห่งดวงดาว เปรียบ
เสมอการเดินทางสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวที่มีเสน้ทางเช่ือมต่อระหว่างอาณาจักรแห่งดวงจันทร์และ
อาณาจักรแห่งดวงอาทิตย์ถนนที่แสนงดงาม 
อิสระเล่น รถราง หรอื Alpine coaster เคร่ืองเล่นข้ึนช่ือของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาด
เล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเส่ียวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับดว้ยมือ จะไปชา้หรือเร็วข้ึนอยู่กับการ
ควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ท่าน หรือจะน่ังท่านเดียวก็ได ้(การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาต



ใหน้ ากลอ้ง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ท่ีจะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตน เอง

ไวเ้ป็นท่ีระลึกไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเท่ียว)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์อาหารบุฟเฟ่ต ์(4) 
ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เงื่อนไขส าหรบัพกับนบาน่าฮิลล์ 3 ท่าน และพกัแบบครอบครวั 

(บานาฮิลล์ไม่มีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน) 

 

1.เด็กอายุต ่ากว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพิ่ม  

2.FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) เพิ่ม 300 บาท/ท่าน 

3.FAMILY SUPERIOR (เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง) เพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน 

4.กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ เพิ่ม 2,500 บาท/ท่าน 

 

หมายเหตุ :  

- ห้องพกั FAMILY SUPERIOR มีค่อนข้างจ ากดั หากท่านประสงค์จะพกัห้องดงักล่าว กรุณาสอบถามห้องพกัมาทางบริษทั

ก่อนท าการจองทวัร์ 

-ห้องพกับนบานาฮิลล์มีหลายตึก ซ่ึงการตกแต่งห้องพกัแต่ละตึกจะแตกต่างกนัออกไป สามารถทราบได้ว่าพกัตึกไหน ณ 

วนัที่เช็คอินเท่านัน้ ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถความคุมการจดัการห้องพกัดงักล่าวได้ เน่ืองจากสิทธิ์ในการจดัการห้องพกั

ทัง้หมดขึ้นอยู่กบัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เท่านัน้* 



 วนัทีส่าม      บานาฮลิล ์- สะพานโกเดน้บรดิจ ์- อุโมงคเ์ก็บไวน ์- เมอืงเว ้- พระราชวงัไดโน้ย - รถสามลอ้ซิโคล่  

  - ล่องเรอืมงักร 

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินชม สะพานโกลเดน้บริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยกัษ์ ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชมไดไ้ม่นานมาน้ี มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือหินขนาดยักษ์สองมือ 
ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้สึ้กราวกับว่าก าลังเดินอยู่บนเสน้ดา้ยสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระใหท้่าน
ไดถ้่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์  

 
จากน้ันน าท่านเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 
100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีส าหรับการบ่มไวน์ 
สถานที่แห่งน้ีถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศษ และสรา้งข้ึนตัง้แต่ปี 
1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝร่ังเศส ไดเ้วลาสมควรน าท่านน่ังกระเชา้ลงจากบานาฮิลล์ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเว ้ (Hue) เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองดว้ยกษัตริย์ เวียดนาม
และชาติตะวันตกจะใชค้ าว่า Emperor หรือจักรพรรดิ กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตัง้แต่องค์ที่ 
1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งน้ี เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจึ้งมีช่ือว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ 
และเป็นที่มาของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ 
อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจ าชาติของสตรีเวียดนาม 
น าท่านแวะถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) จากน้ันน าท่านน่ัง รถสามลอ้ซิโคล่ 
(Cyclo) ชมบรรยากาศรอบๆเมือง (ราคาทัวร์รวมค่านั่งรถสามลอ้แลว้) 

  



น าท่าน ล่องเรอืมงักร หรือเรือเสมือนเรือพระที่น่ังของกษัตริย์ในอดีต พรอ้มฟังดนตรพีืน้เมอืงเว ้ล่อง
ไปตามแม่น ้าเฮียงยางหรือแม่น ้าหอม ใหท้่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝ่ังแม่น ้าที่เต็มไปดว้ยบา้นเ รือน
แบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว ้ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝ่ังแม่น ้าที่
ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(7)  
 

 ในการรับประทานอาหารเย็น อิสระใหทุ้กท่านไดส้วม ชุดประจ าราชวงศเ์วยีดนาม เพื่อถ่ายภาพเป็นที่
ระลึกหลังรับประทานอาหาร โดยชุดจะเป็นชุดประจ าต าแหน่งในพระราชวังเวียดนามในสมัยโบราณ ซึง่
แต่ละต าแหน่งก็จะมีสีสันแตกต่างกันออกไป 

ทีพ่กั โรงแรม Midtown, Cherich, Parkview ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

 วนัทีส่ ี ่    เมอืงเว ้- วดัเทยีนมู่ - รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ - วดัลนิหอ์ึง๋ - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั -  

  ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เช้า      บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัเทยีนมู่ วัดช่ือดังของเมืองเว ้ ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ย
เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหล่ียมแบบจีน สูงลดหล่ันกันลงมาทั้งหมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาติภพต่างๆ ของ
พระพุทธเจา้ นอกจากน้ันยังมีศิลาจารึก ระฆังส าริดขนาดใหญ่มีน ้าหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปป้ัน
เทพเจา้ 6 องค์ คอยปัดเป่าความช่ัวรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งน้ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
การเมืองเวียดนามดว้ยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดขั้บรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ 
กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และ
ใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งน้ีท่านจะไดเ้หน็
รถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด 

  



น าท่านแวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ รา้นของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม มีสินคา้ขายมากมาย
ไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว ส่วนใหญ่แลว้จะผลิตมาจากเยื้อไมไ้ผ่ทั้งหมด อิสระใหท้่านเลือก
ซ้ือสินคา้ที่ระลึกและสินคา้พื้นเมืองตามอัธยาศัย  
น าท่านสู่ วดัลนิหอ์ึง๋ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งน้ีเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอมิ

และเทพเจา้องค์ต่างๆ ตามความเช่ือของชาวพื้นเมืองแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนของเจา้แม่กวนอิ

มองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถึง35 เมตร มีความเช่ือที่ว่าคอยปกปัก

รักษาและคุม้ครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งน้ียังเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่มีคนให ้

ความเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 
 น าท่านเดินเที่ยวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาว

ไทย สินคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้
แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากน้ันยังมีสินคา้อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือก
ซ้ือ เช่น เส้ือเวียดนาม ของสด ของแหง้ เส้ือผา้ กาแฟ สินคา้ที่ระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึง
สินคา้พื้นเมือง ท่านจะไดสั้มผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้ริง อิสระใหท้่านได ้
เลือกซ้ือของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย และน าท่านแวะซ้ือของฝาก ณ รา้นขนมพื้นเมือง 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

(แจกขนมปังเวยีดนามใหแ้ก่ทุกท่านทีส่นามบนิท่านละ 1 ช้ินก่อนออกเดนิทาง) 

18.10 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย (FD) เทีย่วบนิที ่FD639 
19.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหน้า ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟล์ทบิน

ล่าช้า หรอืเปล ีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชัว่โมง ท ัง้น้ีเพือ่ประโยชนข์องตวั

ท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในส่วนของต ั๋วเครือ่งบนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ให ้

ทราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ 

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้น้ีทางเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้ โดย

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ ๆ  

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

✓ ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ) 

✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ) 

 

 

 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจาก

ทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ัน ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

 

 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดินทาง

ภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่่าตดิต่อ 

• ส่งรายช่ือส ารองทีน่ ั่ง ผู ้เดินทางต้องส่งส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกิดจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใช้ในการจองต ั๋วเครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   



 

 

 

 

 

 

✓ เน่ืองจากยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 45 วัน 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน 
โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ทั้งหมด  

✓ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่า
ทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

1. กรณีผู ้ร่วมคณะยนิดีทีจ่ะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษทัสงวนสทิธิ ์ไม่มีหวัหวัหน้าทวัร ์ (มีไกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้ โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลอื

หน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่ม ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หน้าที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ
บริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืม 1 ขวด/ท่าน/วัน 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

 


