
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวียดนามกลาง ดานงั-ฮอยอนั-บานาฮิลล ์3วนั 

(เที�ยวบนบานาฮิลลเ์ต็มวนั)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยวเวียดนามกลาง-ฮอยอนั เมืองมรดกโลก  
เที�ยวบนบานาฮิลล์เตม็วัน 

พิเศษ...อินเตอรบุ์ฟเฟ่บานาฮิลล์-กุง้มงักร 
อิ� มอรอ่ย เมนู...แหนมเนืองตน้ตาํหรบั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถมฟรกีระเป๋ากิ+ฟเกช๋อปปิ- ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม 
วนัที�1 กรงุเทพ-ดานงั-ฮอยอนั-น ั�งเรอืกระดง้-ดานงั 
06.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร ์

สายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� VZ964 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง)  
10.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงดานัง 

เมอืงสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวยีดนาม 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั6นเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั นําท่านแวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ที�มชี ื�อเสยีงโด่งดังไปทั�ว
โลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนั6นนําท่านน ั�งเรอืกระดง้ เอกลักษณ์อยา่ง
หนึ �งของชาวเมอืงฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั�งเรอืกระดง้ สัมผัสวถิชีวีติชาว
เวยีดนาม จากนั6นนําท่านเที�ยวชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึ�งเป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการ
ขึ6นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึ�งมนตเ์สน่หอ์ยู ่ที �บา้นโบราณซึ�งอายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี มี
หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมที�ไม่ซํ6าแบบทั6งในดา้น
ศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหว ้
พระที�วดักวางตุง้ ที�ชาวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวีKยนที�นับถอืกวนอู ใหค้วามเคารพนับถอืกอ่นออก
เรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรื �องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานที�แหง่นี6 นําชมพพิธิภณัฑ์
ประวตัศิาสตร ์วัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจนี ชมสะพานญี�ปุ่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึ�งเป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึ�งเชื�อวา่ถูกสรา้งเพื�อเชื�อมคนในชมุชนหลากหลายเชื6อชาตเิขา้
ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกวา่ 200 ปี ซึ�งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที�
ยังคงเหลอือยูข่องชาวจนีเขา้เมื�อศตวรรษที� 17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ ต่อดว้ย
การชอ้ปปิ6งสนิคา้พื6นเมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึ �งเป็น
สัญลักษณ์ เมอืงฮอยอัน เสื6อปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุ
ประจําชาตเิวยีดนาม) จากนั6นนําท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มังกร โต๊ะละ1ตัว) 
พกัที� Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang 
Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�2 บานาฮลิล(์ตลอดท ัMงวนั)-สะพานมอื-ดานงั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําทา่นสูภ่เูขาบานาฮลิล ์หา่งจากตัวเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภเูขาแหง่นี6ประกอบไปดว้ย 

รสีอรท์ โรงแรม นําท่านสูจุ่ดไฮไลต ์น ั�งกระเชา้ขึ6นไปขา้งบนภูเขาบานาฮลิล ์ที�ไดรั้บการบันทกึ
สถติโิลก โดย World Record วา่เป็นกระเชา้ที�ยาวที�สดุในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมคีวาม
ยาวถงึ 5,801 เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็นสถานตากอากาศที�ดทีี�สดุในเวยีดนามกลาง ถกูคน้พบใน
สมัยที�ฝรั�งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ใหท้่านอสิระกับเครื�องเลน่สวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์  (Ba Na 
Hills Fantasy Park) สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ ่โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงแหง่เทพ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยายที�สวยงาม ตั 6งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มหีลาย ๆโซนใหร้่วมสนุกกัน 
อยา่งเชน่ ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D  บา้นผสีงิ ถํ6าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครื�องเลน่ตา่งๆ รวมทั6ง
รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน จากนั6นนําทา่นชมสะพาน  สทีอง หรอื สะพานมอื สถานที�ทอ่งเที�ยว
ใหมล่า่สดุตั 6งโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงามบนเขาบาน่าฮลิล ์และสวนดอกไมเ้มอืงหนาว 
จากนั6นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที� Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang 
Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�3 ดานงั-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-วดัหลนิอึUง-ตลาดฮาน-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที�เมอืงดานัง
ไดรั้บอสิรภาพและเป็นสถานที�ที�นักท่องเที�ยวสว่นใหญ่ที�มาเมอืงดานัง ตอ้งแวะชมความสวยงาม
และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นตํานานที�พ่นนํ6าจากปากคลา้ยกับ
เมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง ซึ�งคารฟ์ดรากอ้นนี6มี
ความหมายใหช้าวเวยีดนาม หมั�นศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพื�อที�เมื�อเตบิใหญ ่เรยีนสงูขึ6นก็
จะกลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ินําท่านสักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอ ึUง 
ตั 6งอยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่ที�สดุของเมอืงดานัง เป็นสถานที�ศักดิdสทิธิdที�รวบรวม
ความเชื�อ ความศรัทธาของธาตุทั 6งหา้และจติใจของผูค้นอยู่ในที�นี6  ภายในวหิารใหญข่องวัดเป็น
สถานที�บูชาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์า่งๆตามความเชื�อของชาวบา้นแถบนี6 นอกจากนี6ยังมรีูป
ปั6นเจา้แม่กวนอมิ ซึ�งมคีวามสงูถงึ 67เมตรสงูที�สดุในเวยีดนาม ตั 6งอยู่บนฐานดอกบัว กวา้ง 35
เมตร ยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที�ออกไปหาปลา
นอกชายฝั�งและยังมหีนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี6
นอกจากเป็นสถานที�ศักดิdสทิธิdที�ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนึ�งสถานที�
ท่องเที�ยวที�สวยงาม เป็นอกีหนึ�งจุดที�สามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก นํา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ท่านสูต่ลาดฮาน เป็นตลาดที�รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที�นยิมทั 6งชาวเวยีดนามและชาวไทย 
อาท ิเสื6อเวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พื6นเมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปัก
มอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจําชาติ
เวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที�ระลกึมากมายเพื�อฝากคนที�บา้น นําทานเดนิทางสูท่่าอากาศยานเมอืง
ดานัง เพื�อเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

18.10 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� VZ961 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง) 

19.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 3คนื 

20-22 พ.ค.62 8,999 8,999 3,000 
01-03 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,000 
07-09 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,000 
08-10 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,000 
14-16 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,000 
15-17 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,000 
21-23 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,000 
22-24 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,000 
28-30 ม.ิย.62 10,999 10,999 3,000 

29 ม.ิย.-01 ก.ค.62 10,999 10,999 3,000 
05-07 ก.ค.62 10,999 10,999 3,000 
06-08 ก.ค.62 10,999 10,999 3,000 
12-14 ก.ค.62 10,999 10,999 3,000 
19-21 ก.ค.62 10,999 10,999 3,000 
20-22 ก.ค.62 10,999 10,999 3,000 
27-29 ก.ค.62 12,999 12,999 3,000 
02-04 ส.ค.62 10,999 10,999 3,000 
10-12 ส.ค.62 12,999 12,999 3,000 
11-13 ส.ค.62 10,999 10,999 3,000 
16-18 ส.ค.62 10,999 10,999 3,000 
23-25 ส.ค.62 10,999 10,999 3,000 
06-08 ก.ย.62 10,999 10,999 3,000 
15-17 ก.ย.62 9,999 9,999 3,000 
20-22 ก.ย.62 10,999 10,999 3,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-29 ก.ย.62 10,999 10,999 3,000 
05-07 ต.ค.62 10,999 10,999 3,000 
14-16 ต.ค.62 9,999 9,999 3,000 
20-22 ต.ค.62 9,999 9,999 3,000 
22-24 ต.ค.62 9,999 9,999 3,000 
23-25 ต.ค.62 9,999 9,999 3,000 
ราคาเด็กทารก 
อายตุํ�ากวา่ 2ปี 3,000 บาท 

 

 
ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น  
(แตส่ามารถเปลี�ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื�อนไของสายการบนิ) 

สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัKวเครื�องบนิโดยสารชั 6นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื6อเพลงิ 
� คา่ที�พักหอ้งคู ่ดังที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
� คา่อาหาร ดังที�ระบใุนรายการ 
� คา่เขา้ชม ดังที�ระบใุนรายการ 
� คา่รถนําเที�ยว ดังที�ระบใุนรายการ 
� คา่ประกันอบัุตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่ 
� อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
� คา่ปรับ สําหรับนํ6าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
� คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
� คา่ธรรมเนยีมเชื6อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลัง 
� คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น 1,000 บาทตอ่ทปิ 
�   ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

� กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 5,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตัKวเครื�องบนิ 
มฉิะนั6นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

� หากท่านที�ตอ้งการออกตัKวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครั6ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิdไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ6น 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ 6งหมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
� ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น และขอเก็บเงนิทั6งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 

ทา่น ในกรณีนี6บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้6งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี6 เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
อบัุตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

� กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่วา่เหตุผลใด  ๆก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิdในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ 6งหมด 

 

 


