
เวียดนามกลาง “{รักสองเรา..พักบานาฮิลล์ }” 

 เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน 

โดยสายการบิน THAI VEITJET AIR (VZ)  

กำหนดการเดินทางเดือน ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
 



ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมพร้อม การแสดงพ้ืนบ้านบนเรือ.. น่ังกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์  

รวมค่าบัตรเข้าชมแฟนตาซีปาร์ค และเครื่องเล่น ,พระราชวังเว้ เมืองโบราณฮอยอัน 

**ชมจุด CHECK POINT สะพานมือ GOLDEN BRIDGE สถานที่ยอดนิยมมากที่สุดในตอนน้ี 

ทดลองล่องน่ังเรือกระด้ง 1 ในลิสที่ไมควรพลาดเมื่อไปเยือนฮอยอัน 

ช้อปป้ิงสินค้า พ้ืนเมือง ณ ตลาดฮาน , สักการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินห์อึ๋ง 

บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด  + สมมาคุณฟรี !!! ...รับหมวกท่านละ 1 ใบ 

(ลูกค้าควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กแยกไปเพ่ือสะดวกในการพกติดตัวขั้นที่พักบนบาน่าฮิลล์) 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 800 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของ

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park  

(รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์ 

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ 

(VZ) เค้าท์เตอร์ ...ประตู ...โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดิน

ทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ  

10.50 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน THAI 

VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านรับสัมภาระ (เวลาประเทศเวียดนามกับประเทศไทยจะเป็นเวลาเดียวกัน) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูเฝ๋อเวียดนาม (1)  

  

จากน้ัน นำท่านสู่ เมืองดานั ง ต้ังอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ 

ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานัง ต้ังอยู่

ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 



กิโลเมตร เมืองเว้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว 

และมีภูเขาหินอ่อน สลับซับซ้อนและยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เหตุเพราะในแถบน้ีมีหมู่บ้านชาวประมง

จำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญเมืองตากอากาศ บานาฮิลล์ ต้ังห่างจากเมือ

งดานังประมาณออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็น

หล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาต้ังแต่สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและ

โรงแรมจากชาวฝร่ังเศส สมัยอาณานิคมต้ังแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสได้พ่ายแพ้ และได้

เดินทางกลับประเทศไป ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้าง และได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ

อีกคร้ังในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล  

 หลังรับประทานอาหารให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและ 

จินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น  

พิพิธภัณฑ์สามมิติและบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ) เคร่ืองเล่นที่เป็นสวนสนุกของบานาฮิลล์ให้

ท่านได้เล่นเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D 

โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเคร่ืองเล่น นอกจากน้ียังมีร้าน

ช้อปป้ิงให้ท่านได้ เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย และยังมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีกให้

ท่านได้ลองพิสูจน์อีกมากมายจากน้ันอิสระให้ท่านได้เดินชมสะพาน Golden Bridge ซึ่งเป็นสถานที่ท่อง

เที่ยวที่พึ่งเปิดให้ นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมาน้ี อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (2)  

ที่พัก  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills บนเขาบานาฮิลล์  

โรงแรมบน บานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น หากทา่นตอ้งการพกัหอ้งละ 3 ทา่น ตอ้งใชห้อ้ง 

Family Bunk และเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิAมทา่นละ 150 บาท 



วันที่สอง    บานาฮิลล์ – เมืองลังโก – พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) –ตลาดดองบา- ล่องเรือแม่น้ำ

หอม 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

หลังรับประทานอาหารนำทำท่านเดินทางน่ังกระเช้าเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองลังโกนำท่านออกเดิน

ทางสู่ เมืองลังโก นำท่านชมวิวทิวทัศน์ และนำคณะสัมผัสกับธรรมชาติของเมืองแห่งน้ี เมืองลังโก 

(Langco) เป็นตำบลหน่ึงในอำเภอฝูหลก จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม ลังโก หมาย

ถึง“หมู่บ้านนก” เป็นเมืองผ่านและเมืองพักในเส้นทาง ดานัง-เว้ (เมืองมรดกโลก) ต้ังอยู่ห่างจากตัว

ดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเว้ประมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะได้เห็นรถลอดอุโมงค์หาย

เวินจากดานังมาก็จะมาแวะรับประทานอาหารกันที่น่ี เพราะลังโคเป็นเมืองริมทะเลที่ขึ้นช่ือในเร่ือง

อาหารทะเลอร่อยสดใหม่ ทะเลสาบลังโกมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่สวยงาม ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณ

ทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเล้ียงหอย จับปลา ทำการประมงพื้นบ้าน ระหว่างทางนำท่านแวะพัก

ผ่อนร้านกาแฟขึ้นช่ือของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเย้ือไม้ไผ ่ ซึ่งเป็นนวรรตกรรมใหม่

ประเทศฝร่ังเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้

ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood (4) 

 หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเช่ือแบบจีน 

โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการ

ก่อสร้าง ซึ่ งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือ

พระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และ

การก่อสร้างพระตำหนักต่างๆรวมถึงกำแพงโดยรอบของ

พระราชวังทั้งหมด ได้นำอิฐมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการ

ขนส่งจากทางเรือคำว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายใน

พระตำหนักช้ันในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานสำหรับ

ราชวงศ์เท่าน้ัน ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์

เข้าไปเด็ดขาด หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งน้ี

ว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน 

พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับ

พระราชวังสวนจิตรลดา) มีกำแพงอิฐขนาดใหญ่ถึง 3 ช้ัน กำแพงช้ันนอกมีความยาวตลอดแนว 11 

กิโลเมตร หรือยาวด้านละ 2.5 กิโลเมตร สูง 6 เมตร หนา 2 เมตร มี 11 ประตู มี 24 ป้อมปราการ 

มีเน้ือที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งน้ีใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงีย

นมาทุกพระองค์ ต้ังแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึงจักรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้าย องค์ที่ 

13 ซึ่งทรงสละอำนาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัย

รัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี) หลังจากน้ันนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เมืองเว้เป็นเมืองเก่าของ

เวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คำว่า Emperor หรือ

จักรพรรดิ) และกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ต้ังแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่

พระราชวังแห่งน้ี เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีช่ือว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบ

ทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจำชาติของสตรี

เวียดนาม ช่วงเย็นพาท่านเดินช้อปป้ิง ตลาดดองบา เป็นตลาดที่ ต้ังอยู่ริมแม่น้ำหอม สินค้ าส่วนใหญ่



จะเป็นสินค้าจำพวกเสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าปัก สร้อย กำไล ผักและผลไม้สด โดยรอบนอกจะเป็นสินค้าของ

ที่ระลึก 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) 

จากน้ันนำท่านล่องเรือแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงดนตรี 

 

พักที่   โรงแรม Muong Thanh Holiday Hue Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4ดาว  

  

วันที่สาม   เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่

บ้านก๊ัมทาน – น่ังเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊กเก๋ียน – บ้านโบราณ – สะพานญ่ีปุ่น – ศาล

กวนอู-เมืองดานัง  - สะพานมังกร 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (6)  

 หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ จากนั้นนำท่านได้ล่องเรือมังกรตามสายแม่น้ำหอม 

ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ำหอมที่เต็มไปด้วยบ้าน

เรือนสมัยเวียดนามที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ จากน้ันนำ

ท่านเดินทางสักการะ วัดเทียนมู ่ จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ร้าน

ขายของโอท๊อปของเวียดนาม ให้ท่านได้อิสระชิมชา ขนมช่ือดังขึ้น

ช่ือของ เวียดนาม ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศํยจาก

น้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ดานัง เป็นเมืองท่าสำคั ญของ

ประเทศเวียดนาม ต้ังอยู่ช่วงกลางค่อนไปทางใต้ คือริมชายฝั่งทะเลจีนใต้และที่ราบสูงตอนกลาง จัด

เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนาม ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญ รวมถึงเป็น 

1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม นอกจากน้ีดานังก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

มากมายซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ต่างชาติให้มาเยือนได้ดังน้ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood (7)  

 หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่น้ีนับเป็นหน่ึงในงานหัตกก

รมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่าง

หลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย จากน้ัน นำท่านเดิน



ทางสู่เมือง ฮอยอัน เมืองฮอยอันเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่ง

หน่ึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็น

มรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 

15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมี

เอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่าน

เดินทางสู่ หมู่บ้านก๊ัมทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ต้ังอยู่ในเมืองฮอยอัน 

ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามน้ันจะเป็นที่พักของเหล่าทหาร

หาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่น่ีจะประกอบอาชีพการทำประมงเป็นหลัก ในระหว่างที่ให้ท่านทำ

ทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง น้ันท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบ้าน และระหว่างที่ 

 

ล่องเรือกระด้งอยู่น้ันชาวบ้านที่น้ีก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อ

ประกอบเป็นจังหวะดนตรี จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ วัดฟุ๊กเก๋ียน เป็นวัดของชาวสมาคมชาวจีนถิ่น

ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน สถานที่วัดฟุ๊กเกี๋ยนแห่งน้ีใช้เป็นสถานที่พบปะของผู้คนหลายๆ

รุ่น วัดแห่งน้ีมีจุดเด่นคืองานไม้แกะสลัก ส่วนใหญ่สลักลวดลายออกไปทางวัฒนธรรมของประเทศจีน 

ทุกท่านที่มาวัดฟุ๊กเกี๋ยนแห่งน้ีส่วนใหญ่มาทำบุญในเร่ืองของการต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณโดยการนำ

ธูปที่ขดเป็นก้นหอยมาจุดทิ้งไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากน้ันนำท่านชม บ้านโบราณ Old House 

of Tan Sky ซึ่งบ้านหลังน้ีเคยเป็นบ้านหลังเดิมของชาวเวียดนามที่มีฐานะดีในสมัยน้ัน บ้านโบราณแห่ง

น้ีมีความเก่าแก่และมีอายุมากกว่า 200 ปี ปัจจุบันได้บำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัย

ของทายาทรุ่นที่ 7 ของตระกูลอีกด้วย ในส่วนของการออกแบบน้ันตัวอาคารเป็นการผสมผสาน

ระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของประเทศจีน ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่น และยังคงความด้ังเดิม

ของเวียดนามไว้ ด้านหน้าและด้านหลังของบ้านหลังน้ีจะติดกับถนนด้านหลังจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำทูโบ

นท่านสามารถถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพบรรยายกาศของที่น้ีได้ นำท่านชม สะพานญ่ีปุ่น สะพานแห่งน้ีได้

ถูกสร้างขั้นจากชุมชนชาวญี่ปุ่น เมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักด์ิสิทธิ์ เช่ือกันว่า

สร้างขึ้นเพื่อสวดให้กับวิญญาณของมังกร ชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือที่ว่ามังกรน้ันอยู่ใต้พิภพ ส่วนตัวมังกร



น้ันอยู่ที่ประเทศอินเดียและหางน้ันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนลำตัวน้ันอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรเกิด

การพลิกตัวจะทำให้ปรากฎการ์ณน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงช่วยกันสร้างสะพานน้ีขึ้นมาโดย

ตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมังกรไม่ให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก จากน้ันนำท่านชม ศาลกวนอู ซึ่งอยู่

บนสะพานญี่ปุ่น ละแวกน้ันจะมีชาวบ้านนำสินค้าต่างๆออกมาเรียงรายไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อให้นักท่อง

เที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก เพื่อเป็นของฝาก ส่วนใหญ่สินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อกลับไปจะเป็น

ของจำพวก กระเป๋า และ โคมไฟพื้นเมือง เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง 

 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) 

นำท่านชม สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึ งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด สะพาน

มังกรเปรียบเสมือนเป็นสะพานแห่งความสำเร็จของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความยาวของสะพานถึง 

666 เมตร ความกว้างเกือบเท่ากับถนนถึง 6 เลนส์ และเช่ือมต่อกันสองฝากของแม่น้ำฮัน สะพาน

มังกรน้ีออกแบบและสร้าง ออกมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและฟ้ืนฟูในด้านของ

เศรษฐกิจ และได้มีการเปิดใช้สะพานแห่งน้ีในปี2013 ที่ผ่านมา ด้วยสถาปัตยกรรมที่ยังคงเอกลักษณ์

ความเป็นประเทศเวียดนามและบวกกับเทคโนโลยีที่ร่วมสมัย ตัวสะพานจึงออกมาในรูปแบบที่สวยงาม 

โดยในเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟ LED หลากสีสันกว่า 1,000 หลอด อย่างสวยงามตระการตา 

ทำให้สะพานแห่งน้ีโดดเด่น  

ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์สะพานแห่งน้ีมีการโชว์มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำอย่างอลังการ ในเวลา 21.00 น. 



พักที่  โรงแรม ADINA HOTEL / BIEN VANG HOTEL ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า 
  

วันที่สี่  ดานัง – ช้อปป้ิงตลาดฮาน – กรุงเทพ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

 จากน้ันนำท่านแวะสักการะ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง 

ภายในวิหารแห่งน้ีเป็น สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ 

ตามความเช่ือของชาวบ้านแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนของเจ้าแม่กวน

อิมองค์ใหญ่ ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งต้ังอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 

เมตร มีความเช่ือที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออก

ไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งน้ียังเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวบ้านได้ให้

ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก 

 นำท่านเดินเที่ยวช้อปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึ่งในตลาดมีสินค้าให้ท่านได้ เลือก

ซื้อหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า , กระเป๋า , รองเท้า , เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ , รวมถึงของหวาน

ช๊อคโกแลตต่างๆ 

 จากน้ันนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดานัง  

13.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ 

VZ961 

14.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

(ลูกค้าควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กแยกไปเพ่ือสะดวกในการพกติดตัวขั้นที่พักบนบาน่าฮิลล์) 

**อัตราค่าบริการทัวร์** 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว

22-25 ต.ค 61 11,999 11,999 4,000



JOIN LAND ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หัก 3,000 บาท/ท่าน 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะ

สม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 

✓ ค่าน้ำหนักกระเป๋า  สัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

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

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

13 – 16 พ.ย 61 11,999 11,999 4,000

20-23 ธ.ค 61 13,999 13,999 4,000

21-24 ธ.ค 61 13,999 13,999 4,000

22-25 ธ.ค 61 13,999 13,999 4,000

24 - 27 ธ.ค 61 12,999 12,999 4,000

25 - 28 ธ.ค 61 12,999 12,999 4,000

26-29 ธ.ค 61 12,999 12,999 4,000

27-30 ธ.ค 61 14,999 14,999 4,000

8 – 11 ม.ค 62 12,999 12,999 4,000

12-15 ม.ค 62 13,999 13,999 4,000

15 – 18 ม.ค 62 12,999 12,999 4,000

17-20 ม.ค 62 13,999 13,999 4,000

19-22 ม.ค 62 13,999 13,999 4,000

24-27 ม.ค 62 13,999 13,999 4,000

26-29 ม.ค 62 13,999 13,999 4,000

29 ม.ค – 1 ก.พ 62 12,999 12,999 4,000



✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธร

รม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด           

ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางเวียดนาม

ได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนาม

ไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 200 บาท/ท่าน/วัน, รวมเป็น 800 บาท / ท่าน / ทริป ส่วนค่าทิปหัวหน้า

ทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่า

บริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วง

หน้า  

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  : 

★มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดิน

ทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

★ ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อสำรองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนา

หนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่าน

ออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ

สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 

ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ

ษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่าง

ประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  



13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ

ทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถใน

การบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ำด่ืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ 

มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการ

จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดินทาง


