
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เวยีดนามกลาง  
 เว ้ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์4วนั3คนื 

ซุปตาร.์. บานาฮลิล ์SUMMER WITH ME  
 กาํหนดการเดนิทาง มถินุายน – ตลุาคม 2562 (บนิบา่ย-กลบัเย็น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ  VIETJET AIR 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
ชมเมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ทีBถกูปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี 

น ัBงกระเชา้ขึGนยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบัสวนสนุกแฟนตาซปีารค์  
ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล ์

ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัBงเรอืกระดง้ วดัลนิหอ์ ึMง ชอ้ปปิG งตลาดฮาน 
มนํี GาดืBมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีBยว หมายเหต ุ

     02-05 มถินุายน 2562 10,999 10,999 4,000  

05-08 มถินุายน 2562 11,999 11,999 4,000  

07-10 มถินุายน 2562 12,999 12,999 4,000  

09-12 มถินุายน 2562 11,999 11,999 4,000  

12-15 มถินุายน 2562 11,999 11,999 4,000  

16-19 มถินุายน 2562 11,999 11,999 4,000  

19-22 มถินุายน 2562 11,999 11,999 4,000  

21-24 มถินุายน 2562 12,999 12,999 4,000  

26-29 มถินุายน 2562 11,999 11,999 4,000  

29 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 12,999 12,999 4,000  

03-06 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

07-10 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

13-16 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 4,500  

17-20 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

19-22 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

27-30 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 4,500  

28-31 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 4,500  

31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 11,999 11,999 4,000  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

04-07 สงิหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

      10-13 สงิหาคม 2562 13,999 13,999 4,500  

11-14 สงิหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

      14-17 สงิหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

18-21 สงิหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

24-27 สงิหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

25-28 สงิหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

28-31 สงิหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 12,999 4,000  

04-07 กนัยายน 2562 11,999 11,999 4,000  

      07-10 กนัยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

11-14 กนัยายน 2562 11,999 11,999 4,000  

14-17 กนัยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

18-21 กนัยายน 2562 11,999 11,999 4,000  

21-24 กนัยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

22-25 กนัยายน 2562 11,999 11,999 4,000  

27-30 กนัยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

    28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 12,999 4,000  

02-05 ตลุาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

       05-08 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

       09-12 ตลุาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

12-15 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 4,500  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัMวเครืBองบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 
*ต ัMวเครืBองบนิสําหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 
 
 
 

 

เง ืBอนไขสําหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 
 (บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น) 

 
1. เด็กอายตุํBากวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิBม 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัGน / 2 เตยีง ) ไมค่ดิเพิBม 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ัGน 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิBม 600 บาท ตอ่ทา่น 

4. กรณีพกัเดีBยว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิBม 2,000 บาท ตอ่ทา่น 

 

หมายเหตุ : เนืBองจากเป็นช่วง High Season ของทางประเทศเวยีดนาม (มถิุนายน-ตุลาคม 2562) 
ทําใหห้้อง FAMILY SUPERIOR มคี่อนข้างจํากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณา
สอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นทาํการจองทวัร ์
 

 

**ราคานีGไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีBดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั –  เมอืงดานงั - 
สะพานมงักร 

 

12.50 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตทูางเขา้หมายเลข 10 เคาน์เตอร ์
U สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ที"คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและ
นําทา่นโหลดสมัภาระ  

 

15.50 น. ออกเดนิทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
เทีBยวบนิทีB VZ962 

 

13-16 ตลุาคม 2562 14,999 14,999 4,500  

16-19 ตลุาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

19-22 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

20-23 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

23-26 ตลุาคม 2562 12,999 12,999 4,000  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

17.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรียบรอ้ยแลว้นําท่านรับสัมภาระ หลังจากนั.นนําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง (เวลาทอ้งถิBนประเทศ
เวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิBนประเทศไทย) 
 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตั .งอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตั .งอยูห่า่งจากเมอืงฮานอยไปทาง
ทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนือ 964 กโิลเมตร ทศิเหนือตดิกับเมอืงเว ้
ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม สว่นทศิตะวันออกตดิกับทะเลจนีใต ้เมอืงดานังเป็นเมอืงที"มี
หาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซอ้น และยังเป็นเมืองท่าที"สําคัญเพราะในแถบนี.มีหมู่บา้น
ชาวประมงจํานวนมากจงึทําใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ที"สําคัญอกีแหง่หนึ"งของเวยีดนาม 

 

 นําท่านชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขึ.นเพื"อเป็นแหล่งท่องเที"ยวอกีแห่งหนึ"งของเมอืงดานัง เป็นสัญลักษณ์
ของการฟื.นฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มถีนน 6 
ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตั .งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที"บวกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ ที"ไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมื"อกวา่หนึ"งพันปีมาแลว้ 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืGนเมอืง อาหารเวยีดนามแท ้(1) 
 

ทีBพกั โรงแรม Lavender Danang Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีBสอง เมอืงฮอยอนั – หมูบ่า้นก ัrมทาน – ลอ่งเรอืกระดง้ –  เมอืงโบราณฮอยอนั - วดัฟุกเกีMยน - สะพาน
ญีBปุ่ น – ศาลกวนอู – บานาฮลิล(์คา้งคนื) – กระเชา้ลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN 
D’AMOUR - สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge)  

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝั"งทะเลจนีใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐสังคม
นยิมเวยีดนาม ตั .งอยูใ่นเขตจังหวัดกวา่งนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่ที"ใหญท่ี"สดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต ้หา่งจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ทอ่งเที"ยวทางวัฒนธรรมที"สําคัญอกีแหง่หนึ"งในเวยีดนาม 
ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ.นทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอันใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็น
ตัวอยา่งของเมอืงทา่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที" 15-19 ที"มกีารผสมผสานศลิปะและ
สถาปัตยกรรมทั.งของทอ้งถิ"นและของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ยา่งมเีอกลักษณ์ และอาคารตา่งๆภายในเมอืงไดรั้บการ
อนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัrมทาน นําทา่นสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมูบ่า้นเล็กๆ ที"ตั .งอยูใ่นเมอืงฮอยอัน 
ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมนํ่.าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนั.นจะเป็นที"พักของเหลา่ทหารหาญ ใน
ปัจจุบันอาชพีหลักของคนที"นี"จะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนั.นนําท่านทํากจิกรรม ลอ่งเรอื
กระดง้ ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิ"น และระหว่างที"ล่องเรอืกระดง้อยู่นั .นชาวบา้น
ที"นี.ก็จะมกีารขบัรอ้งพลงพื.นเมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพื"อประกอบเป็นจังหวะดนตร ี

 

 อสิระเดนิชมเมอืงโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที"ยวชม วดัฟุกเกีMยน เป็นสมาคมชาวจนีที"ใหญ่และเกา่แก่
ที"สุด เป็นศูนยร์วมของชาวจีนที"อพยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจํา
ตระกลูกวา่ 20 หลัง ปัจจบุันใชเ้ป็นที"พบปะของคนหลายรุน่ และเป็นศนูยก์ลางของการเที"ยวชมเมอืงโบราณ
ฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที"งานไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทําบุญต่ออายุโดยพธิสีมัยโบราณ คอื 
การนําธปูที"ขดเป็นกน้หอย มาจดุทิ.งไว ้เพื"อเป็นสริมิงคล    

 เที"ยวชม สะพานญีBปุ่ น (Japanese Covered Bridge) อกีหนึ"งสัญลักษณ์สําคัญของเมืองฮอยอัน ถูก
สรา้งขึ.นมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมลีักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญี"ปุ่ น หลังคามุงกระเบื.องสเีขยีวและ
เหลอืงเป็นคลื"นสวยงาม เดนิเขา้ไปกลางสะพานนําทา่นสกัการะ ศาลกวนอ ูและเมื"อขา้มสะพานมายังอกีฝั"ง
หนึ"ง คุณจะพบเห็นบา้นเรอืนเกา่สไตลญ์ี"ปุ่ นแท ้ตลอดจนรา้นคา้รมิสองฝั"งถนนใหท้่านไดเ้ลอืกซื.อเลอืกชม
ตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืGนเมอืง (3) 
 

 นําทา่นสูเ่มอืงตากอากาศขึ.นชื"อแหง่ดานัง บานาฮลิล ์ตั .งหา่งจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหลง่ทอ่งเที"ยวตากอากาศมาตั .งแตส่มัยสงครามโลกครั .งที" 
1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั"งเศส ในสมัยอาณานคิมตั .งแตปี่ 1919 หลังจาก
จบสงครามฝรั"งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื"อกลับประเทศ ทําใหบ้านาฮลิลถ์กูทิ.งรา้งมา
เป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที"ยวตากอากาศแห่งนี.อกีครั .งในปี 
2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ที"มคีวามสงูถงึ 5,801 จากระดับนํ.าทะเล เพื"อใชเ้ป็นเสน้ทาง
สําหรับขึ.นไปยังยอดเขา    

 

 หลังจากนั.นเดนิเที"ยวชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์ฝรั"งเศส ที"มี
ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ที"มมีมุถา่ยรูปน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจ
ชอบ  อสิระเดนิเที"ยวบานาฮลิลต์ามอธัยาศัย   
จากนั.นอสิระใหท้่านเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ซ ึ"ง
เป็นสถานที"ทอ่งเที"ยวที"พึ"งเปิดใหนั้กทอ่งเที"ยวไดเ้ที"ยวชมไดไ้มน่านมานี. มคีวามสงูจากระดับนํ.าทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมือ 
ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกับว่ากําลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองที"ทอดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระใหท้่านได ้
ถา่ยภาพและชมววิทศิทัศน ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํBา  รบัประทานอาหารคํBา ณ ภตัตาคารพืGนเมอืง อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์(4)  
ทีBพกั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีBสาม สวนสนกุ The Fantasy Park  - เมอืงเว ้– พระราชวงัไดโนย้ – ตลาดดองบา – ลอ่งเรอืมงักรชมแม่
นํ Gาหอม 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

 นําทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ที"เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัยที" สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมคา่เครื"องเลน่ภายในสวนสนุกทกุเครื"องเลน่ ยกเวน้พพิธิภัณฑห์ุน่
ขี.ผึ.ง และเครื"องเลน่ที"ใชร้ะบบหยอดเรยีญ) เครื"องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรูปแบบมใีห ้
ทา่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุที"ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไป
กับเครื"องเล่น รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี.ยังมรีา้นชอ้ปปิ.งใหท้่านไดเ้ลอืกซื.อของที"ระลกึ
ภายในสวนสนุกอกีดว้ย    

ออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้เป็นเมอืงเกา่ของเวยีดนามในสมัยที"ปกครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวยีดนามและชาตติะวันตก
จะใชคํ้าว่า Emperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทกุพระองค ์ตั .งแต่องคท์ี" 1 ถงึองคท์ี" 13 จะ
ประทับอยู่ที"พระราชวังแห่งนี. เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมชีื"อว่าเป็นเมอืงของกษัตรยิ ์และเป็นที"มาของ
ตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวยีดนาม เชน่ อาหารเวยีดนาม และ ชดุประจําชาต ิอา่วหญา๋ย หรอืชดุประจําชาติ
ของสตรเีวยีดนาม  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืGนเมอืง (6) 
 
 

 จากนั.นนําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชื"อแบบจีน โดยสถาปนิกชาว
ฝรั"งเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้ง ซึ"งจําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวังตอ้งหา้ม
ที"ยิ"งใหญข่องกรุงปักกิ"งประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระตําหนักตา่งๆ รวมถงึกําแพงโดยรอบของพระราชวัง
ทั .งหมดไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝรั"งเศสโดยการขนสง่จากทางเรอื คําวา่พระราชวังตอ้งหา้ม กลา่ววา่ภายใน
พระตําหนักชั .นในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเ์ทา่นั.น หา้มบคุคลที"ไมใ่ชเ่ครอืญาตขิองกษัตรยิ์
เขา้ไปเด็ดขาด หรอืหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มสีทิธิTออกมาภายนอกได ้คนทั"วไปจงึเรยีกพระราชวังแห่งนี.ว่า
พระราชวังตอ้งหา้ม เหมอืนกบัที"คนจนีเรยีกพระราชกูก้งวา่พระราชวังตอ้งหา้มเชน่เดยีวกนั พระราชวังไดโนย้ 
มลีักษณะเป็นรูปสี"เหลี"ยมจัตรัุส ลอ้มรอบดว้ย  คูนํ.าขนาดใหญ่ทั .งสี"ดา้น (คลา้ยกับพระราชวังสวนจติรลดา) 
พระราชวังแหง่นี.ใชเ้ป็นที"ประทับของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนมาทกุพระองค ์ตั .งแตจั่กรพรรดยิาลอง องคท์ี" 
1 จนถงึ องคท์ี" 13 จักรกรพรรดเิบา่ได ๋กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย ซึ"งทรงสละอํานาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธบิดี
โงดนิหเ์ดยีม เมื"อปี พ.ศ. 2488 (ซึ"งตรงกบัสมัยรัชกาลที" 8 ของราชวงศจั์กร ี
 

จากนั.นนําท่านเดนิทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ชื"อดังของเมืองเว ้รวบรวมสนิคา้
เวยีดนามมากมายเกอืบทกุชนดิ เชน่ เสื.อผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใช ้ของสด ผัก ผลไม ้ของทะเล และของ
ที"ระลกึตา่งๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซื.อสนิคา้ตามอธัยาศัย 

 นําทา่น ลอ่งเรอืมงักร หรอืเรอืสําราญมังกรเสมอืนเรอืพระที"นั"งในอดตี ไปตามแมนํ่.าเฮยืงยางหรอืแมนํ่.าหอม 
ใหท้า่นไปชมววิทวิทัศนข์องสองฝั"งแมนํ่.าที"เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมัยกอ่นที"ยังคงเอกลักษณ์รปู
แบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพื.นเมอืงสองฝั"งแมนํ่.าที"ขดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืGนเมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(7)  

 ในการรับประทานอาหารเย็น ทกุทา่นจะไดส้วม ชุดประจําราชวงศเ์วยีดนาม โดยจะมกีารจับฉลากวา่ทา่น
ไหนจะไดส้วมชดุเป็นใครในราชวศ ์และนั"งรับประทานอาหารประจําที"ของตําแหน่งนั.น 

ทีBพกั โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

วนัทีBส ีB เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– เมอืงดานงั -  วดัลนิหอ์ ึMง – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – ทา่
อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

นําท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่วัดชื"อดังของเมอืงดานัง ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน โดดเด่นดว้ย
เจดียท์รงเก๋ง 8 เหลี"ยมแบบจีน สูงลดหลั"นกันลงมาทั.งหมด 7 ชั .น โดยแต่ละชั .นแทนชาตภิพต่างๆ ของ
พระพุทธเจา้ นอกจากนั.นยังมศีลิาจารกึ ระฆังสํารดิขนาดใหญม่นํี.าหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรปูปั.นเทพ
เจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชั"วรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนี.มคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืง
เวยีดนามดว้ยเชน่กัน เมื"อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซง่่อน
หรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพื"อประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต ์และใชค้วามรุนแรง
ขดัขวางการฉลองวันวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแหง่นี.ทา่นจะไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคัน
ดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวัด   
นําท่านสู ่วดัลนิหอ์ ึMง เป็นวัดที"ใหญ่ที"สดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารแห่งนี.เป็นสถานที"บูชาเจา้แม่กวนอมิ
และเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชื"อของชาวพื.นเมอืงแถบนี. นอกจากนี.ยังมรีูปปั.นปนูของเจา้แมก่วนอมิองค์
ใหญ ่มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึ"งตั .งอยูบ่นฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชื"อที"วา่คอยปกปักรักษาและ
คุม้ครองชาวประมงยามที"ออกไปหาปลานอกชายฝั"ง วัดแหง่นี.ยังเป็นสถานที"ศักดิTสทิธิTที"มคีนใหค้วามเคารพ
และเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืGนเมอืง (9) 

 

 ท่านเดนิเที"ยวชอ้ปปิ.งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที"นยิมทั .งชาวเวยีดนามและชาวไทย 
สนิคา้ที"โดเดน่คอื งานหัตถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก 
ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนั.นยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื.อ เชน่ เสื.อ
เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสื.อผา้ กาแฟ สนิคา้ที"ระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พื.นเมอืง ทา่น
จะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื.อของฝากและ
ถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

 จากนั.นนําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพื"อเดนิทางกลับประเทศไทย 

 

18.15 น. เดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) 
เทีBยวบนิทีB VZ963  

19.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัGงนีGเพืBอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ| :  รายการทวัรส์ามารถเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืBองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีBยว ตามกฎหมายของประเทศ
เวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัBวโมง มอิาจเพิBมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัGงนีGข ึGนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัGนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ|ในการปรบัเปลีBยนเวลา
ทอ่งเทีBยวตามสถานทีBในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัWวเครื"องบนิไป-กลับตามรายการที"ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ.ามัน  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมที"พักตามที"ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที"ตา่งๆ ตามรายการที"ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที"ระบ ุ  

� คา่เบี.ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที"ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื"อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีGไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื"องดื"ม คา่ซกัรดี           คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที"มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื"นรอ้งขอวซี่าอกีครั .ง (เนื"องจากทางเวยีดนามได ้
ประกาศยกเวน้การยื"นวซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี"ประสงคพํ์านักระยะสั .นในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 
วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที"กระเป๋าสัมภาระที"มีนํ.าหนักเกนิกว่าที"สายการบนินั.นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ.ามัน ที"สายการบนิเรยีกเก็บเพิ"ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัWวเครื"องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ"น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของ
ทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7 % และภาษีหัก ณ ที"จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึGนตํBา 30 ทา่น หากตํ"ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี"จะชาํระคา่บรกิารเพิ"ม
เพื"อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี"จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการ
งดออกเดนิทางและเลื"อนการเดนิทางไปในวันอื"นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
เง ืBอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที"ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิTในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� จอยแลนดไ์มเ่อาต ัMวหกั 2,000 บาท/ทา่น 

� สว่นที"เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที"กําหนด ขออนุญาตตัดที"นั"งใหล้กูคา้ทา่นอื"นที"รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื"อนไข 

• เมื"อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั .งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื"อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที"ได ้
ระบไุวทั้ .งหมดนี.แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืBอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชืBอสํารองทีBน ัBง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืBอพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีBยวทรปิใด, วนัทีBใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ|ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืBอ-นามสกลุ และอืBนๆ เพืBอใชใ้นการจองต ัMวเครืBองบนิท ัGงส ิGน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ.นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ"า 2 
หนา้หากไมม่ั"นใจโปรดสอบถาม 

เง ืBอนไขยกเลกิการจอง : 

เนื"องจากเป็นราคาตัWวเครื"องบนิโปรโมชั"น เมื"อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื"อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที"กองตรวจคนเขา้เมอืงทั .งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที"ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTที"จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ.น รวมถงึ เมื"อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ"ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิT ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ.น 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัGงหมดกอ่นทําการจอง เพืBอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ|ท ีBจะเลืBอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึGนในกรณีทีBมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิTการเก็บคา่นํ.ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ"ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ.นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิTในการเปลี"ยนเที"ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื"องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ"งของผดิกฎหมาย ซึ"งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิสิ"งของสูญหาย อันเนื"องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที"ยวเอง  

6. เมื"อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั .งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื"อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั .งหมด  

7. รายการนี.เป็นเพยีงขอ้เสนอที"ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั .งหนึ"ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที"พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ"งอาจจะปรับเปลี"ยนตามที"ระบใุนโปรแกรม  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

8. การจัดการเรื"องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที"เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี" / ปลอด
บหุรี"ได ้โดยอาจจะขอเปลี"ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี"พัก ทั .งนี.ข ึ.นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั.นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั .งสิ.นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั.น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที"ยว อันเนื"องมาจากการกระทําที"ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี"ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ"ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที"ยวและ ชอ้ปปิ.งแต่ละสถานที"นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึ"งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั .งที"ตอ้งเรง่รบี เพื"อใหไ้ดท้อ่งเที"ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ.าดื"มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที"ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั"วโมง ในวันนั.นๆ มอิาจ
เพิ"มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั .งนี.ข ึ.นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั.นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิTในการปรับเปลี"ยนเวลาทอ่งเที"ยวตามสถานที"ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชื"อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั .งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ"ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที"ใชทั้ .งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืBอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืBอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชืBอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืBอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื"นตามที"ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื.อวัว � ไมท่านเนื.อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื"นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืBอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืBอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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