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เดนิทาง กุมภาพันธ์ – มถุินายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง 12,800.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1 : เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่นํา้หอม     
(FD906: 08.00-09.45) 

วนัที่ 2 : เมืองเว้ - พระราชวงัไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN 
D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พกับนบานาฮิลล์ 

วนัท่ี 3 : นัง่กระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานงั - วดัหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นัง่เรือ
กระด้ง - สะพานญ่ีปุ่ น - บ้านเลขท่ี 101 - เมืองโบราณฮอยอนั - สะพานมงักร - ตลาดฮาน - เมืองดานงั 

วนัท่ี 4 : เมืองดานงั - ดานงั (สนามบินดานงั) - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)     (FD907: 10.15-12.00)    

เชียงใหม่บนิตรง เวียดนาม มนต์รัก ดานัง เว้ ฮอยอัน 
(พักบนบานาฮลิล์) 4 วัน 3 คืน  
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วันที่ 1 
เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบนิดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทยีนมู่ -ตลาดดอง
บา - ล่องเรือแม่น า้หอม     (FD906: 08.00-09.45) 

06.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 1 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย โดย
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD906 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนําท่านรับสมัภาระ 

หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสูต่วัเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวนั (เวลาท้องถ่ินประเทศเวียดนาม
เหมือนกบัเวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย 

 
 ออกเดินทางสู ่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยท่ีปกครองด้วย

กษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวนัตกจะใช้คําวา่ Emperor หรือจกัรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทกุพระองค์ 
ตัง้แตอ่งค์ท่ี 1 ถึงองค์ท่ี 13 จะประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแหง่นี ้เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีช่ือว่าเป็นเมืองของ
กษัตริย์ และเป็นท่ีมาของต้นแบบทางวฒันธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ 
อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจําชาติของสตรีเวียดนาม  
นําทา่นเดินทางสู ่วัดเทียนมู่ วดัช่ือดงัของเมืองดานงั ศนูย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์
ทรงเก๋ง 8 เหลีย่มแบบจีน สงูลดหลัน่กันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า 
นอกจากนัน้ยงัมีศิลาจารึก ระฆงัสาํริดขนาดใหญ่มีนํา้หนกัถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปัน้เทพเจ้า 6 องค์ คอย
ปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนีมี้ความสําคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วย
เช่นกนั เม่ือปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวดัได้ขบัรถออสตินสฟีา้ไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์
ในปัจจุบนั เพื่อประท้วงการบงัคบัให้ประชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขดัขวางการฉลองวนั
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วิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวดัแห่งนีท้่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคนัดงักลา่วจัดแสดงอยู่
ภายในวดั 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ตลาดดองบา ตลาดขายสนิค้าขนาดใหญ่ช่ือดงัของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนาม
มากมายเกือบทกุชนิด เช่น เสือ้ผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผกั ผลไม้ ของทะเล และของท่ีระลกึต่างๆ 
อิสระให้ทา่นได้เดินชมและเลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 
นําทา่น ล่องเรือมังกร หรือเรือสาํราญมงักรเสมือนเรือพระที่นัง่ในอดีต ไปตามแม่นํา้เฮืยงยางหรือแม่นํา้หอม 
ให้ทา่นไปชมวิวทิวทศัน์ของสองฝ่ังแม่นํา้ท่ีเต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนท่ียงัคงเอกลกัษณ์รูป
แบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพืน้เมืองสองฝ่ังแม่นํา้ที่ขดุทรายขายเป็นอาชีพหลกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Thanh Lich Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า   พักเมืองเว้ 1 คืน 

วันที่ 2 
เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวน
ดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 

เป็นผู้ออกแบบและควบคมุการก่อสร้าง ซึง่จําลองแบบมาจากพระราชวงักู้กงหรือพระราชวงัต้องห้ามท่ียิ่งใหญ่
ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสร้างพระตําหนกัต่างๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวงัทัง้หมดได้
นําอิฐมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนสง่จากทางเรือ คําว่าพระราชวงัต้องห้าม กลา่วว่าภายในพระตําหนกั
ชัน้ในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานสาํหรับราชวงศ์เทา่นัน้ ห้ามบุคคลท่ีไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาด 
หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธ์ิออกมาภายนอกได้ คนทัว่ไปจึงเรียกพระราชวงัแห่งนีว้่าพระราชวงัต้องห้าม 
เหมือนกับท่ีคนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวงัต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวงัไดโน้ย มีลกัษณะเป็นรูป
สีเ่หลีย่มจตัรัุส ล้อมรอบด้วย  คนํูา้ขนาดใหญ่ทัง้สีด้่าน (คล้ายกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งนีใ้ช้
เป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทกุพระองค์ ตัง้แตจ่กัรพรรดิยาลอง องค์ท่ี 1 จนถึง องค์ท่ี 13 จักร
กรพรรดิเบา่ได ๋กษัตริย์องค์สดุท้าย ซึง่ทรงสละอํานาจให้กบัรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เม่ือปี พ.ศ. 



 

  4  เชียงใหมบ่นิตรง เวียดนาม มนต์รัก ดานงั  เว้ ฮอยอนั (พกับนบานาฮิลล์)  4 วนั 3 คืน โดย  FD   [GQ1CNXDAD-FD006]                            

 

2488 (ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 8 ของราชวงศ์จกัรี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (เมนู SEAFOOD) 
บ่าย 

 
 (Bamboo Shop , Cake Shop อิสระช้อปปิง้ระหวา่งการเดินทาง)  นําท่านสูเ่มืองตากอากาศขึน้ช่ือแห่งดานงั 

บานาฮิลล์ ตัง้หา่งจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์
เป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและ
โรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝร่ังเศสได้พ่ายแพ้และเดินทาง
ออกจากเวียดนามเพื่อกลบัประเทศ ทําให้บานาฮิลล์ถูกทิง้ร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามได้
กลบัมาบูรณะเป็นเมืองทอ่งเท่ียวตากอากาศแหง่นีอี้กครัง้ในปี 2009 พร้อมกบัได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ท่ี
มีความสงูถึง 5,801 จากระดบันํา้ทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสาํหรับขึน้ไปยงัยอดเขา 
นําทุกท่านได้สมัผัสกับประสบการณ์ท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขีผ้ึง้ และเคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เคร่ืองเลน่ในสวนสนกุของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบ
มีให้ทา่นเลอืก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนให้ทุกท่านระทึกขวญัไป
กับเคร่ืองเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีร้านช้อปปิง้ให้ท่านได้เลือกซือ้ของท่ีระลึก
ภายในสวนสนกุอีกด้วย    

 
หลงัจากนัน้เดินเท่ียวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไม้
หลากหลายพันธ์ุถูกจัดเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  
อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลล์ตามอธัยาศยั 
จากนัน้อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้ งมือยกัษ์ ซึ่งเป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีพึง่เปิดให้นกัทอ่งเท่ียวได้เท่ียวชมได้ไม่นานมานี ้มีความสงูจากระดบันํา้ทะเล 1,400 เมตร 



 

  5  เชียงใหมบ่นิตรง เวียดนาม มนต์รัก ดานงั  เว้ ฮอยอนั (พกับนบานาฮิลล์)  4 วนั 3 คืน โดย  FD   [GQ1CNXDAD-FD006]                            

 

ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเดน่คือสะพานถกูทอดผา่นอุ้ งมือหินขนาดยกัษ์สองมือ ผู้ออกแบบ
จะทําให้รู้สกึราวกบัวา่กําลงัเดินอยูบ่นเส้นด้ายสทีองท่ีทอดอยูใ่นหตัถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชม
วิวทิศทศัน์ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (INTER BUFFET)  
ที่พัก โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว 

พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิด
เพิ่มท่านละ 300 บาท 

วันที่ 3 
น่ังกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่ บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่
บ้านก๊ัมทาน - น่ังเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่ น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - 
ตลาดฮาน - เมืองดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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สมควรแก่เวลานําทา่น น่ังกระเช้าลงจากบานาฮิลล์  จากนัน้ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง ตัง้อยู่ในโซนภาค
กลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูห่า่งจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และหา่งจากเมือง โฮจิมินห์ 
ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวนัตกและทิศใต้ติดกับจังหวดักว่างนาม สว่นทิศ
ตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต้ เมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภเูขาหินอ่อนสลบัซบัซ้อน และยงัเป็น
เมืองทา่ที่สาํคญัเพราะในแถบนีมี้หมู่บ้านชาวประมงจํานวนมากจึงทําให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าท่ีสําคญั
อีกแหง่หนึง่ของเวียดนาม 

นําท่านเดินทางสู ่วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Temple) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัด้วยหินอ่อนสงู
ใหญ่ยืนโดดเดน่สงูท่ีสดุในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลท่ีตัง้ดี หนัหน้าออกสูท่ะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐาน
ดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลนิอึ๋งมีความหมายวา่สมปรารถนาทุก
ประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทาง
ท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลกึซึง้ ต่อมา นําท่านเดินทางสู ่ตลาดฮาน 
ตลาดสดของเมืองดานงั ตัง้อยู่ริมแม่นํา้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่นํา้ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริม
แม่นํา้เป็นรูปปัน้หญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลกึให้เลอืกซือ้   
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีนีน้บัเป็นหนึง่ในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ
ได้พบกบังานเกะสลกัท่ีล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหตัศิลป์
ภายในตามอธัยาศยั 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีน
ใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ตัง้อยู่ในเขตจังหวดักว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ี
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ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีสําคญัอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของ
ฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัย
คริสต์ศตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของท้องถ่ินและของตา่งชาติไว้ได้อย่างมี
เอกลกัษณ์ และอาคารตา่งๆภายในเมืองได้รับการอนรัุกษ์ให้อยูใ่นสภาพเดิมไว้ได้เป็นอยา่งดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย 

 
 “สดุคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลกูค้าสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut 

Village) ท่ีหมู่บ้านกัม๊ทาน ซึง่หมู่บ้านเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นํา้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการลอ่งเรือท่านจะได้ชม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานําท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 
นําทา่นเดินทางสู ่สะพานญี่ปุ่ น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามุงกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กับชาวจีน ชม จั่วฟุ
กเก๋ียน บ้านประจําตระกูลท่ีสร้างขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟุ
กเกีย้นท่ีมีแซเ่ดียวกนั 
นําทา่นเดินทางสู ่บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลงับ้านไปจรดถนนอีกสาย
หนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทํา
เป็นร้านบูติก ด้านหลงัเป็นท่ีเก็บสนิค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโลง่เห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อ
สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนัน้อิสระให้ท่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซือ้ของท่ีระลกึ ร้านค้าขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยู่ในบ้าน
โบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สกึวา่เมืองนีมี้เสนห์่มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพล
จากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม 
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เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกลู และร้านค้าตา่งๆ    

 
ทา่นผา่นชม สะพานมังกร ถกูสร้างขึน้เพื่อเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวอีกแหง่หนึ่งของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณ์ของ
การฟืน้ฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่อง
จราจร โดยได้เปิดใช้งานตัง้แตปี่ 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจ
จากตํานานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึง่พนัปีมาแล้ว 
นําทา่นเดินเท่ียวช้อปปิง้ใน ตลาดฮาน แหลง่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย 
สินค้าท่ีโดเด่นคือ งานหตัถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลกั 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน้ยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ เช่น เสือ้
เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสือ้ผ้า กาแฟ สนิค้าที่ระลกึ หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพืน้เมือง ท่านจะ
ได้สมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัได้อยา่งแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝากและถ่ายภาพ
ตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   (เมนู SEAFOOD LOBTSER) 
ที่พัก โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักเมืองดานัง 1 คืน 

วันที่ 4 
เมืองดานัง - ดานัง (สนามบนิดานัง) – เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่)  
(FD907: 10.15-12.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถบัส หมี่ขวางหรือขนมปังเวียดนาม 
 ได้เวลาอนัสมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่สนามบินเมืองดานัง เพื่อเดินทางสู ่เชียงใหม่ 

10.30 น. ออกเดินทางกลบัสู ่เชียงใหม่ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD907 
12.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 
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ราคาแนะน าเพยีง : เชียงใหม่บนิตรง เวียดนาม มนต์รัก ดานัง เว้ ฮอยอัน 
(พกับนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย      

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 

ท่านละ (บนบานาฮิลล์) 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 05-08 มีนาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 12-15 มีนาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 19-22 มีนาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 03-06 เมษายน 2563 14,800 15,100 14,800 14,800 4,000 

วนัท่ี 10-13 เมษายน 2563 14,800 15,100 14,800 14,800 4,500 

วนัท่ี 11-14 เมษายน 2563 16,800 17,100 16,800 16,800 4,500 

วนัท่ี 12-15 เมษายน 2563 18,800 19,100 18,800 18,800 4,500 

วนัท่ี 07-10 พฤษภาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 14-17 พฤษภาคม 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

วนัท่ี 21-24 พฤษภาคม 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

วนัท่ี 28-31 พฤษภาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 11-14  มถินุายน 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

วนัท่ี 18-21  มถินุายน 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 25-28  มถินุายน 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 

หมายเหต:ุ กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆท่ี
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นสําคญั*** 
***หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนทําการออกตัว๋เน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
สําหรับผู้เดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดนิทางกบับดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทําการจองแล้ว 
2. การชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. สําหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจําทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนท่ีบริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมดั
จําตัว๋ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชําระคา่ทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมดัจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
คา่ใช้จ่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกับท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระทําท่ีเคาน์เตอร์
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่นํา้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพิม่เตมิกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
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3.  คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ท่าน 


