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เมืองดานงั | เมืองเว้ | เมืองฮอยอนั | บานาฮิลล์ | สะพานทอง  | พระราชวงัไดโน้ย 

นงัเรือกระด้ง | พกับนบานาฮิลล์ | พกัโรงแรม 4 ดาว (2 คืน) | เมนพิูเศษกุ้งมงักร 

 

 
 

  

 

เดนิทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563  

ราคาเริมต้นเพียง , .- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานงั) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่นําหอม     

(VZ960 : 10.50-12.30) 

วนัที 2 : เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN 

D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พกับนบานาฮิลล์ 

วนัที 3 : นงักระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานงั - วดัหลินองึ - หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน - เมืองฮอยอนั - หมู่บ้านกมัทาน - นงัเรือ

กระด้ง - สะพานญีปุ่ น - บ้านเลขที 101 - เมืองโบราณฮอยอนั - เมืองดานงั 

วนัที 4 : เมืองดานงั - สะพานมงักร - ตลาดฮาน - ดานงั (สนามบินดานงั) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)     (VZ961 : 13.15-

14.55)    

สุดฟิน...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 

(พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน  
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วันท ี1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่  - 

ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่นําหอม     (VZ960 : 10.50-12.30) 

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน เวียด

เจท็แอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าทีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุท่านและนําท่านโหลดสมัภาระ 

10.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบนิดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เทียวบินที VZ960 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนําท่านรับสมัภาระ 

หลงัจากนนันําท่านเดินทางสู่ตวัเมืองดานัง เพือรับประทานอาหารกลางวนั (เวลาท้องถินประเทศเวียดนาม

เหมือนกบัเวลาท้องถินประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย 

 
 ออกเดินทางสู ่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมยัทีปกครองด้วย

กษัตริย์ (เวียดนามและชาตติะวนัตกจะใช้คําวา่ Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ 

ตงัแต่องค์ที  ถึงองค์ที  จะประทบัอยู่ทีพระราชวังแห่งนี เป็นเวลานานถึง  ปี เว้จึงมีชือว่าเป็นเมืองของ

กษัตริย์ และเป็นทีมาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ 

อา่วหญ๋าย หรือชดุประจําชาติของสตรีเวียดนาม  

นําท่านเดินทางสู ่วัดเทียนมู่ วดัชือดงัของเมืองดานัง ศนูย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์

ทรงเก๋ง  เหลยีมแบบจีน สงูลดหลนักันลงมาทงัหมด  ชนั โดยแตล่ะชนัแทนชาติภพตา่งๆ ของพระพุทธเจ้า 

นอกจากนนัยงัมีศิลาจารึก ระฆงัสาํริดขนาดใหญ่มีนาํหนกัถงึ  กิโลกรัม รวมถงึรูปปันเทพเจ้า  องค์ คอย

ปัดเป่าความชัวร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วย

เช่นกนั เมือปี พ.ศ.  เจ้าอาวาสของวดัได้ขบัรถออสตินสีฟ้าไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์

ในปัจจบุนั เพือประท้วงการบงัคบัให้ประชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวนั
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วิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวดัแห่งนีท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคนัดงักลา่วจัดแสดงอยู่

ภายในวดั 

จากนนันําท่านเดนิทางสู ่ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชือดงัของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนาม

มากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสือผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของทีระลกึต่างๆ 

อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซอืสินค้าตามอธัยาศยั 

นําทา่น ล่องเรือมังกร หรือเรือสําราญมงักรเสมือนเรือพระทีนงัในอดีต ไปตามแม่นําเฮืยงยางหรือแม่นําหอม 

ให้ท่านไปชมวิวทิวทศัน์ของสองฝังแมนํ่าทีเต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมยัก่อนทียงัคงเอกลกัษณ์รูป

แบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพืนเมืองสองฝังแม่นําทีขุดทรายขายเป็นอาชีพหลกั 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก โรงแรม MODIAL HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า   พกัเมืองเว้ 1 คืน 

วันที  
เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - 

สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 
 จากนนันําท่านเดินทางสู ่พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรังเศส 

เป็นผู้ออกแบบและควบคมุการก่อสร้าง ซงึจําลองแบบมาจากพระราชวงักู้กงหรือพระราชวงัต้องห้ามทียิงใหญ่

ของกรุงปักกิงประเทศจีน และการก่อสร้างพระตําหนักต่างๆ รวมถงึกําแพงโดยรอบของพระราชวงัทงัหมดได้

นําอิฐมาจากประเทศฝรังเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คําว่าพระราชวงัต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตําหนัก

ชนัในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศ์เท่านนั ห้ามบุคคลทีไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาด 

หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิออกมาภายนอกได้ คนทวัไปจึงเรียกพระราชวงัแห่งนีว่าพระราชวังต้องห้าม 

เหมือนกับทีคนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวงัไดโน้ย มีลกัษณะเป็นรูป

สีเหลยีมจัตรัุส ล้อมรอบด้วย  คูนําขนาดใหญ่ทงัสีด้าน (คล้ายกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งนีใช้

เป็นทีประทบัของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทกุพระองค์ ตงัแตจ่กัรพรรดิยาลอง องค์ที  จนถึง องค์ที  จกัร
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กรพรรดิเบ่าได ๋กษัตริย์องค์สดุท้าย ซงึทรงสละอํานาจให้กบัรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมือปี พ.ศ. 

 (ซงึตรงกบัสมยัรัชกาลที  ของราชวงศ์จกัรี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนู SEAFOOD) 

บ่าย 

 
 นําทา่นสูเ่มืองตากอากาศขนึชือแห่งดานงั บานาฮิลล์ ตงัห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ  กิโลเมตร ใช้

เวลาในการเดินทาง -  นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเทียวตากอากาศมาตงัแต่สมยัสงครามโลกครังที  

โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรังเศส ในสมยัอาณานิคมตงัแตปี่  หลงัจากจบ

สงครามฝรังเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพือกลบัประเทศ ทําให้บานาฮิลล์ถูกทิงร้างมาเป็น

เวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเทียวตากอากาศแห่งนีอีกครังในปี  

พร้อมกบัได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ทีมีความสงูถึง ,  จากระดบันําทะเล เพือใช้เป็นเส้นทางสําหรับขนึ

ไปยงัยอดเขา 

นําทุกท่านได้สมัผัสกับประสบการณ์ทีเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที สวน

สนุก The Fantasy Park (ราคาทวัร์รวมค่าเครืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเครืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์

หุ่นขีผึง และเครืองเล่นทใีช้ระบบหยอดเรียญ) เครืองเล่นในสวนสนกุของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบ

มีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมมุทีชวนให้ทุกท่านระทึกขวญัไป

กับเครืองเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนียังมีร้านช้อปปิงให้ท่านได้เลือกซือของทีระลึก

ภายในสวนสนกุอีกด้วย    

 
หลงัจากนนัเดินเทียวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรังเศส ทีมีดอกไม้

หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ทีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  

อิสระเดินเทียวบานาฮิลล์ตามอธัยาศยั 

จากนนัอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยกัษ์ ซงึเป็น
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สถานทีท่องเทียวทีพึงเปิดให้นกัท่องเทียวได้เทียวชมได้ไม่นานมานี มีความสงูจากระดับนําทะเล 1,400 เมตร 

ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบ

จะทําให้รู้สกึราวกบัวา่กําลงัเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองทีทอดอยู่ในหตัถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชม

วิวทิศทศัน์ 

 

 
คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร  (INTER BUFFET)  

ทพีัก โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว 

พักบนบานาฮลิล์ 1 คืน 

หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชัน / 2 เตียง) คิด

เพมิท่านละ 300 บาท 

วันที  

นังกระเช้าลงบานาฮลิล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึง - หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน - เมืองฮอย

อัน - หมู่บ้านกัมทาน - นังเรือกระด้ง - สะพานญีปุ่น - บ้านเลขท ี101 - เมืองโบราณฮอย

อัน - เมืองดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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สมควรแก่เวลานําท่าน นังกระเช้าลงจากบานาฮลิล์  จากนนัออกเดินทางสู ่เมืองดานัง ตงัอยู่ในโซนภาค

กลางของประเทศเวียดนาม ตงัอยู่หา่งจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ 

ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองเว้ ทิศตะวนัตกและทิศใต้ติดกับจังหวดักว่างนาม ส่วนทิศ

ตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต้ เมอืงดานงัเป็นเมืองทีมีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลบัซบัซ้อน และยงัเป็น

เมืองท่าทีสําคญัเพราะในแถบนีมีหมู่บ้านชาวประมงจํานวนมากจึงทําให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าทีสําคญั

อีกแหง่หนงึของเวียดนาม 

นําท่านเดินทางสู่ วัดหลินองึ (Linh Ung Temple) นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึงแกะสลกัด้วยหินอ่อนสูง

ใหญ่ยืนโดดเดน่สูงทีสุดในเวียดนาม ซึงมีทําเลทีตงัดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตงัอยู่บนฐาน

ดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินองึมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก

ประการ ตงัอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต์  องค์เป็นหินออ่นแกะสลกัทีมีเอกลกัษณ์ท่าทาง

ทีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซงึแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึง ต่อมา นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน 

ตลาดสดของเมืองดานงั ตงัอยู่ริมแม่นําฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่นํา ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริม

แม่นําเป็นรูปปันหญิงสวยงาม มีทงัของสดและของทีระลกึให้เลือกซอื   

แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน ทนีีนบัเป็นหนงึในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ

ได้พบกับงานเกะสลกัทีล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหตัศิลป์

ภายในตามอธัยาศยั 

จากนนันําท่านเดนิทางสู ่เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝังทะเลจีน

ใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ตงัอยู่ในเขตจงัหวดักว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที
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ใหญ่ทีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ  กม. เป็นแหล่งท่องเทียวทาง

วฒันธรรมทีสําคญัอีกแห่งหนงึในเวียดนาม ในปี ค.ศ.  องค์การยูเนสโกได้ขึนทะเบียนเขตเมืองเก่าของ

ฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัย

คริสต์ศตวรรษที -  ทมีีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทงัของท้องถินและของต่างชาติไว้ได้อย่างมี

เอกลกัษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนรัุกษ์ให้อยู่ในสภาพเดมิไว้ได้เป็นอย่างด ี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย 

 “สดุคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  ให้ลกูค้าสนุกสนานไปกบักิจกรรม!! นังเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut 

Village) ทีหมู่บ้านกมัทาน ซงึหมู่บ้านเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตงัอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นํา ในอดีตช่วงสงคราม

ทีนีเป็นทีพักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนทีนีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม

วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพืนเมือง ผู้ ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกนัไปมานําทีพายเรือมา

เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนุกสนาน 

นําท่านเดินทางสู ่สะพานญีปุ่น ทีสร้างโดยชาวญีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามุงกระเบืองสีเขียวและเหลือง

เป็นลอนคลืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสีเหลียมจัตุรัส ซึงสร้างเชือมเขตชาวญีปุ่ น กับชาวจีน ชม จัวฟุ

กเกียน บ้านประจําตระกูลทีสร้างขึนเมือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทีพบปะของผู้คนทีอพยพมาจากฟุ

กเกียนทีมีแซเ่ดียวกนั 

นําท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึง หลงับ้านไปจรดถนนอีกสาย

หนงึ เป็นสถาปัตยกรรมทีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชนั ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทํา

เป็นร้านบูติก ด้านหลงัเป็นทีเก็บสินค้า ภายในเป็นทีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชือมต่อ

สว่นทีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 

จากนันอิสระให้ท่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซือของทีระลึก ร้านค้าขายของทีระลึกก็จะตงัอยู่ในบ้าน

โบราณ ยิงเดินชมเมืองก็จะรู้สกึว่าเมืองนีมีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพล

จากจีนและญีปุ่ น ซึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าตืนตาทงับ้านเรือน วดัวาอาราม 



  8  สดุฟิน...เวียดนามกลาง ดานงั เว้ ฮอยอนั (พกับนบานาฮิลล์) 4 วนั 3 คืน โดย VZ                               [GQ1DAD-VZ003] 

 

 

 

 

เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆ   ระหว่างทางขากลบัสู่เมืองดานงั  นํา

ท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองดานัง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร   (เมนู SEAFOOD LOBTSER) 

ทพีัก โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า   พักเมืองดานัง 1 คืน 

วันที  
เมืองดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ (สนามบิน

สุวรรณภมู)ิ     (VZ961 : 13.15-14.55)    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

นําท่านผ่านชม สะพานมังกร ถกูสร้างขึนเพือเป็นแหล่งท่องเทียวอีกแห่งหนงึของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณ์

ของการฟืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว  เมตร และความกว้าง .  เมตร มีถนน  

ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตงัแตปี่  ด้วยสถาปัตยกรรมทบีวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม ่ทีได้รับแรงบนัดาล

ใจจากตาํนานของเวียดนามเมือกว่าหนงึพนัปีมาแล้ว 

นําท่านเดินเทียวช้อปปิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นทีนิยมทงัชาวเวียดนามและชาวไทย 

สินค้าทีโดเด่นคือ งานหตัถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลกั 

ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) และนอกจากนนัยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซือ เช่น เสือ

เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสือผ้า กาแฟ สินค้าทีระลกึ หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพืนเมือง ท่านจะ

ได้สมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซือของฝากและถ่ายภาพ

ตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบนิดานัง เพือนําท่านเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 รับประทานอาหารกลางวันบนรถบัส  (บนัหมีหรือขนมปังเวียดนาม) 

13.15 น. เดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เทียวบินที VZ961 

14.55 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : สุดฟิน...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 

(พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน โดย VZ     

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2 ท่าน 

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกั 3 ท่าน 

ท่านละ (บนบานาฮลิล์) 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พกัเดยีว 

ท่านละ 

วนัที 21-24 พฤษภาคม 2563 13,999 14,299 13,999 13,999 3,500 

วนัที 23-26 พฤษภาคม 2563 13,999 14,299 13,999 13,999 3,500 

วนัที 29 พฤษภาคม -  

01 มิถนุายน 2563 
13,999 14,299 13,999 13,999 3,500 

วนัที 06-09 มิถนุายน 2563 13,999 14,299 13,999 13,999 3,500 

วนัที 07-10 มิถนุายน 2563 11,999 12,299 11,999 11,999 3,500 

วนัที 11-14 มิถนุายน 2563 13,999 14,299 13,999 13,999 3,500 

วนัที  17-20 มิถุนายน 2563 13,999 14,299 13,999 13,999 3,500 

วนัที 20-23 มิถนุายน 2563 13,999 14,299 13,999 13,999 3,500 

วนัที -  มิถนุายน 2563 12,999 13,299 12,999 12,999 3,500 

วนัที -  มิถนุายน 2563 12,999 13,299 12,999 12,999 3,500 

วนัที -  มิถนุายน 2563 10,999 10,299 10,999 10,999 3,500 

วนัที 24-27 มิถนุายน 2563 11,999 12,299 11,999 11,999 3,500 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีรวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบนิ 

 
 
 

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮลิล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 

 (เตียง 2 ชนั / 2 เตียง) คิดเพมิท่านละ 300 บาท 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถ รวม , บาท / ท่าน / ทริป 

หวัหน้าทวัร์ทีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงอืนไข 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดวิสยัต่างๆที

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นสําคญั*** 

 

***หากท่านทีต้องออกตวัภายใน (เครืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตวัเนืองจาก

สายการบนิอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

หมายเหตุ 

สําหรับผู้ เดินทางทีอายไุม่ถงึ  ปี และไม่ได้เดินทางกบับดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํากว่า  เดือน หรือ 

 วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํา  หน้า 

 

เงอืนไขการจอง 

. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา ,  บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน -  วนัหลงัจากทําการจองแล้ว 

. การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครืองบินมิฉะนนัจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด 

. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ ,  บาท 

. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทงัหมด 

. สําหรับผู้ โดยสารทีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ยืนวีซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามดัจําทงัหมด 

. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษทัต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมดั

จําตวัในกรณีทีไมส่ามารถเดินทางได้ 



  11  สดุฟิน...เวียดนามกลาง ดานงั เว้ ฮอยอนั (พกับนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน โดย VZ                               [GQ1DAD-VZ003] 

 

. กรณีท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกั

ค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขนึจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตวัเครืองบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทาง

เมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัเก็บค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล้วกับท่านเป็นกรณี

ไป 

. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

.  ค่าตวัโดยสารเครืองบนิไป-กลบั ชนัประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดับชนัทีนงัจากชนัประหยัดเป็นชนัธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร

สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง  วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต้องกระทําทีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านนั  

.  ค่าทีพกัห้องละ -  ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

.  เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

.  ค่านําหนกัสมัภาระรวมในตวัเครืองบนิ [นกสกู๊ต  กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์  กิโลกรัม / การบนิไทย  กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน  ใบใบละไมเ่กิน  กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละ

สายการบนิทีมีการเรียกเก็บ 

.  ค่าประกนัอบุตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ , ,  บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัิเหตวุงเงนิท่านละ ,  บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  

เพมิเติมกบัทางบริษัทได้ ** 

- เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

- เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายมุากกว่า  หรือน้อยกว่า  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอบุตัิเหต ุ  ล้านบาท] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายนุ้อยกว่า  หรือมากกว่า  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอบุตัิเหต ุ .  ล้านบาท] 

.  ภาษีมลูค่าเพมิ % และหกั ณ ทีจ่าย % 

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

.  ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์  

.  ค่าภาษีนํามนั ทีสายการบนิเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตวัเครืองบนิ 

.  ค่าทิปมคัคุเทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ท่าน 


