
เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  

ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์
ซุปตาร.์..Go to Shopping in Danang  

ก าหนดการเดนิทาง เมษายน - ตลุาคม 2566 (เดนิทางตดิ เสาร-์อาทติย ์ทุกพเีรยีด) 

 น ัง่กระเชา้ขึน้ ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ ถ่ายภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่

สะพานโกเดน้บรดิจ ์ 
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  
 สกัการะวดัลนิหอ์ึง๋ ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน  

 ชมโชว ์แสง ส ีแสง สุดอลงัการ 
 ชอ้ปป้ิง รา้นหยก รา้นยางพารา รา้นหนิออ่น รา้นเยือ่ไผ ่

 

 “มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว 

27 – 30 เมษายน 2566 11,888 3,500 

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 12,888 3,500 

5 – 8 พฤษภาคม 2566 12,888 3,500 

6 – 9 พฤษภาคม 2566 9,888 3,500 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 10,888 3,500 

12 – 15 พฤษภาคม 2566 10,888 3,500 

13 – 16 พฤษภาคม 2566 10,888 3,500 

18 – 21 พฤษภาคม 2566 9,888 3,500 

19 – 22 พฤษภาคม 2566 9,888 3,500 

20 – 23 พฤษภาคม 2566 9,888 3,500 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 10,888 3,500 

26 – 29 พฤษภาคม 2566 10,888 3,500 

27 – 30 พฤษภาคม 2566 10,888 3,500 

1 – 4 มถิุนายน 2566 
วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี

12,888 3,500 

2 – 5 มถิุนายน 2566 
วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี

12,888 3,500 

3 – 6 มถิุนายน 2566 
วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี

12,888 3,500 

8 – 11 มถินุายน 2566 10,888 3,500 

9 – 12 มถินุายน 2566 10,888 3,500 

10 – 13 มถินุายน 2566 10,888 3,500 

15 – 18 มถินุายน 2566 10,888 3,500 

16 – 19 มถินุายน 2566 10,888 3,500 

17 – 20 มถินุายน 2566 10,888 3,500 

22 – 25 มถินุายน 2566 9,888 3,500 

23 – 26 มถินุายน 2566 9,888 3,500 

24 – 27 มถินุายน 2566 10,888 3,500 

29 มถินุายน – 2 กรกฎาคม 2566 9,888 3,500 

30 มถินุายน – 23กรกฎาคม 2566 10,888 3,500 

1 – 4 กรกฎาคม 2566 10,888 3,500 

6 – 9 กรกฎาคม 2566 10,888 3,500 

7 – 10 กรกฎาคม 2566 10,888 3,500 



8 – 11 กรกฎาคม 2566 10,888 3,500 

13 – 16 กรกฎาคม 2566 9,888 3,500 

14 – 17 กรกฎาคม 2566 9,888 3,500 

15 – 18 กรกฎาคม 2566 10,888 3,500 

20 – 23 กรกฎาคม 2566 9,888 3,500 

21 – 24 กรกฎาคม 2566 9,888 3,500 

22 – 25 กรกฎาคม 2566 9,888 3,500 

27 – 30 กรกฎาคม 2566 
วนัเฉลมิฯ พระบาทสมเด็จเจา้อยูห่วั รชักาลที ่10 

12,888 3,500 

28 – 31 กรกฎาคม 2566 
วนัเฉลมิฯ พระบาทสมเด็จเจา้อยูห่วั รชักาลที ่10 

12,888 3,500 

29 กรกฎาคม – 1 สงิหาคม 2566 
วนัเฉลมิฯ พระบาทสมเด็จเจา้อยูห่วั รชักาลที ่10 

12,888 3,500 

3 – 6 สงิหาคม 2566 9,888 3,500 

4 – 7 สงิหาคม 2566 9,888 3,500 

5 – 8 สงิหาคม 2566 10,888 3,500 

10 – 13 สงิหาคม 2566 
(วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระบรมราชชนนพีนัปีหลวง) 

12,888 3,500 

11 – 14 สงิหาคม 2566 
(วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระบรมราชชนนพีนัปีหลวง) 

12,888 3,500 

12 – 15 สงิหาคม 2566 
(วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระบรมราชชนนพีนัปีหลวง) 

12,888 3,500 

17 – 20 สงิหาคม 2566 10,888 3,500 

18 – 21 สงิหาคม 2566 10,888 3,500 

19 – 22 สงิหาคม 2566 10,888 3,500 

24 – 27 สงิหาคม 2566 10,888 3,500 

25 – 28 สงิหาคม 2566 10,888 3,500 

26 – 29 สงิหาคม 2566 10,888 3,500 

31 สงิหาคม – 3 กนัยายน 2566 10,888 3,500 

1 – 4 กนัยายน 2566 10,888 3,500 

2 – 5 กนัยายน 2566 10,888 3,500 

7 – 10 กนัยายน 2566 10,888 3,500 

8 – 11 กนัยายน 2566 9,888 3,500 

9 – 12 กนัยายน 2566 9,888 3,500 

14 – 17 กนัยายน 2566 9,888 3,500 

15 – 18 กนัยายน 2566 9,888 3,500 

16 – 19 กนัยายน 2566 9,888 3,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั  

 

 

13.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ประตูทางเขา้หมายเลข 3-4 
เคานเ์ตอร ์G สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
ส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสัมภาระ  

15.50 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ962 

17.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร และรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสูร่า้นอาหาร 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1)  
ทีพ่กั โรงแรม Aria Grand Hotel,Santa Luxury Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

21 – 24 กนัยายน 2566 10,888 3,500 

22 – 25 กนัยายน 2566 10,888 3,500 

23 – 26 กนัยายน 2566 10,888 3,500 

28 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2566 10,888 3,500 

29 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2566 10,888 3,500 

30 กนัยายน – 3 ตุลาคม 2566 10,888 3,500 

5 – 8 ตุลาคม 2566 11,888 3,500 

6 – 9 ตุลาคม 2566 11,888 3,500 

7 – 10 ตุลาคม 2566 11,888 3,500 

12 – 15 ตุลาคม 2566 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต รชักาลที ่9 

12,888 3,500 

13 – 16 ตุลาคม 2566 

วนัคลา้ยวนัสวรรคต รชักาลที ่9 
12,888 3,500 

14 – 17 ตุลาคม 2566 12,888 3,500 

19 – 22 ตุลาคม 2566 12,888 3,500 

20 – 23 ตุลาคม 2566 

วนัปิยมหาราช 
12,888 3,500 

21 – 24 ตุลาคม 2566 

วนัปิยมหาราช 
12,888 3,500 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ไมม่รีาคาเด็ก** 



 วนัทีส่อง      เมอืงดานงั - หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - เมอืงโบราณฮอยอนั - ลอ่งเรอืกระดง้ - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น -  

  สะพานมงักร 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในเมือง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่น ้าลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่า

ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นน าท่านท า
กจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างที่ล่องเรอื
กระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน้ี่ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะ

ดนตร ี(ค่าทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แต่ท่านพงึพอใจ) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณฮอยอนั น าชม บา้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์สวยงามทีส่ดุในเมอืงฮอยอัน บา้น 2 ชัน้ทีโ่ดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดสว่นการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดัง้เดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจ าตะกลู Tan Ky ถูกสรา้งมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกันมาถงึ 5 รุ่น 

 
 

เที่ยวชม สะพานญีปุ่่น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขึ้นมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่ น หลังคามุงกระเบือ้งสเีขียวและเหลอืงเป็นคลื่นสวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานน าท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อขา้มสะพานมายังอีกฝ่ังหนึ่ง ท่านจะพบเห็นบา้นเรอืน

เก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่ นแทท้ี่ทาสีเหลืองทัง้เมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมีรา้นคา้ขายของที่
ระลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตามอัธยาศัย เดนิเขา้มาไม่ไกลจากสะพานญี่ปุ่ น
จะพบกับ วดัฟุกเกีย๋น หรอืสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเกา่แกท่ี่สดุของเมอืงฮอยอัน เป็นศูนยร์วมของชาว

จนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจ าตระกลูกว่า 20 หลัง ปัจจุบัน
ใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเทีย่วชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ทีง่าน
ไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิีสมัยโบราณคอื การน าธูปที่ขดกน้หอย

มาจุดไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล  



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 
น าท่าน ชอ้ปป้ิงรา้นยางพารา 
 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน่ี่นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนาม

ภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้่านได ้
เลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย  
น าท่านชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่น ้าสายหลักของเมอืงอย่าง “แม่น ้าฮาน” ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุด

เชือ่มต่อส าคัญดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดานัง เป็นสัญลักษณ์ของ
การฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ เปิดใชค้รัง้แรกในวันที ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เพือ่ฉลองครบรอบ 38 ปี
ของอสิรภาพเมืองดานัง ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดนิไปยัง สะพานแห่งความรกั 

สะพานที่ถูกตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น ้าฮาน เมื่อเดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นวิวของ
สะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนั้นจะมี รูปป้ันปลามงักรพ่นน า้ ที่ถือไดว่้าเป็นอีก
สัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงดานังเคยีงคู่ไปกับสะพานมังกร อสิระท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4)  
ทีพ่กั โรงแรม Aria Grand Hotel,Santa Luxury Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 วนัทีส่าม      รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่- บานาฮลิล ์- สะพานโกเดน้บรดิจ ์- อุโมงคเ์ก็บไวน ์- สวนดอกไม ้- 

  โซนจตัุรสัแหง่ดวงดาว - สวนสนุก The Fantasy Park - รา้นหยก - ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง   

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่รา้นของฝากทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม มสีนิคา้ขายมากมายไม่ว่า
จะเป็น หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว ส่วนใหญ่แลว้จะผลติมาจากเยื้อไมไ้ผ่ทัง้หมด อสิระใหท้่านเลือกซื้อ

สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 
น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮลิล  ์ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาที บานาฮลิล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมัย

สงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานคิม
ตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ 
ท าใหบ้านาฮลิล์ถูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเทีย่ว

ตากอากาศแห่งน้ีอกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้งกระเชา้ลอยฟ้า  

 

น าท่านเดินชม สะพานโกลเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ์ ซึง่เป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมาน้ี มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมือ 



ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับว่าก าลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระใหท้่าน
ไดถ้่ายภาพและชมววิทศิทัศน์  

จากนั้นน าท่านเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 
100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอุีณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมทิีด่ีส าหรับการบ่มไวน์ 
สถานทีแ่ห่งน้ีถูกเรยีกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 

1923 สมัยล่าอาณานคิมของฝรั่งเศส  
 น าท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม ้
 หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านน่ังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์
น าท่านเดนิทางชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมโซนใหม่ของบานาฮลิล์ โซนจตัุรสัแห่งดวงดาว 
เปรียบเสมอการเดนิทางสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวที่มีเสน้ทางเชือ่มต่อระหว่างอาณาจักรแห่งดวงจันทร์

และอาณาจักรแห่งดวงอาทติยถ์นนทีแ่สนงดงาม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
กลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเดนิเทีย่วชม อสิระอาหารตามอธัยาศยั  

  
 
 

 
 
จากนั้นน าทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญ

ภัยที ่สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึง้ และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มี
หลากหลายรูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที่

ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครือ่งเล่น รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากน้ียังมรีา้นชอ้ปป้ิงให ้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  
อสิระเล่น รถราง หรอื Alpine coaster เครื่องเล่นขึน้ชือ่ของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาด

เล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยู่กับการ
ควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ท่าน หรือจะน่ังท่านเดียวก็ได ้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่
อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรือมือถือขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถ
เลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเทีย่ว) 

น าท่านน่ังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์
น าท่าน ชอ้ปป้ิงรา้นหยก อญัมณี ใหท้่านเลอืกซือ้และชมตามอัธยาศัย 
 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ : หากตอ้งการทานบุฟเฟตน์านาชาตบินบานาฮลิล ์กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 

3 วนักอ่นเดนิทาง ราคา 590 บาท/ทา่น 



จากนัน้น าท่านชม เพือ่ชมโชวแ์สง ส ีเสยีง ณ เมอืงดานัง ชมโชวพ์ืน้เมอืงแต่ละโชว ์เชน่ 
 โชวภ์าพลวง ทีส่ ือ่ถงึภูเขาหมเีชนิ สถานทีล่กึลับทีจ่ะท าใหผู้ร้ับชมนกึถงึประวัตศิาสตร์ ของชนพืน้เมอืง

 Champa 
 โชวเ์สยีงกลอง กลองทีไ่ดก้ารรับการยกย่องว่าเป็นเครื่องรางทีส่ามารถสือ่สารกับสวรรค ์การตกีลองแต่
 ละครัง้เหมอืนไดย้นิเสยีงเงนิ คนเวยีดนามเชือ่ว่าเป็นเสยีงทีส่ือ่ ถงึการน าพาโชคลาภมาใหแ้กค่รอบครัว 

  โชว์การแสดงนกยูงร าแพนหาง คนเวียดนามเชื่อว่านกยงเป็นสิ่งศักดิ์ส ิทธิ เป็นร่างทรงของ
 ฟีนกิซ ์มขีน ทีม่สีสีันสวยงาม เป็นสัญลักษณ์ของศริมิงคล 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6)  

ทีพ่กั โรงแรม Aria Grand Hotel,Santa Luxury Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 

 วนัทีส่ ี ่    วดัลนิหอ์ึง๋ - หาดหมเีคว - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั  - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านสู ่วดัลนิหอ์ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารแห่งน้ีเป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิ

และเทพเจา้องคต่์างๆ ตามความเชือ่ของชาวพื้นเมืองแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนของเจา้แม่กวนอิ

มองคใ์หญ่ มีความสูงถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มีความเชือ่ที่ว่าคอยปกปัก

รักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งน้ียังเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีม่คีนให ้

ความเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจ านวนมาก 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



น าท่านเดนิทางสู ่หาดหมเีคว เป็นชายหาดทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงดานัง มแีนวโคง้ตามลักษณะภูมปิระเทศ
ของเวยีดนาม จากนัน้น าท่าน จบิกาแฟพืน้เมอืงของเวยีดนาม 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) 

 (แจกขนมปังเวยีดนามใหแ้กทุ่กทา่นทีส่นามบนิทา่นละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทาง) 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย  

18.10 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่
VZ963 

19.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่ม่เอือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหน้า ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟล์ทบนิ

ล่าชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศก่อนหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % (เฉพาะค่าบรกิาร) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (เฉพาะค่าบรกิาร) 

 

 

 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เน่ืองจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซีา่เขา้ประเทศใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิ กรณีไม่ใชค่นไทย 1,500 บาท/ท่าน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ ๆ  ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

ส าคญัมาก  :   

• ตามนโยบาย ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์  ขอเรยีนชีแ้จงลูกคา้

ทุกทา่นวา่ รา้นคา้ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และ

ถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 50 USD / ทา่น / รา้น 

• กรณีแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็น

จ านวนเงนิ 60 USD / ทา่น / วนั 

• กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา อาชีพ หมอ นกัศกึษา ไอท ีขายตรง ราคาจะสูงขึน้จากราคาจอยหนา้รา้น 

กรุณาตดิตอ่เซลลก์รุป๊เหมา เพือ่ตรวจสอบราคาอกีคร ัง้ (กรณีปิดบงัคงามจรงิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น 

 

 

 

 

 



 

 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่ตดิตอ่ 

• ส่งรายชื่อส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีวั่นเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของค่าทัวร ์หรอืหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่า
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลอื

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหน้าทวัร  ์(มไีกด์

ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มค่ีาใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ท่าน/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่ายใน

การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 


