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เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

ราคาเริ่มต้นเพียง 11,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ(ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) – ดานัง( ทําอากาศยานนานาชาติดานัง) (VZ960 : 10.50-12.30 ) – 
เมืองเว๎ – วัดเทียนมูํ-นั่งรถสามล๎อซิโคลํ – ตลาดดองบา – ลํองเรือแมํน้ําหอม – เมืองเว ๎ 

วันที่ 2. เมืองเว๎ – พระราชวังไดโน๎ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล๑– กระเช๎าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม๎LE 
JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด๎นบริดจ๑ (Golden Bridge) – บานาฮิลล๑ 

วันที่ 3. เมืองดานัง – วัดลินห๑อ๋ึง – เมืองฮอยอัน - ผํานชมหมูํบ๎านแกะสลักหินอํอน – หมูํบ๎านกั๊มทาน – ลํองเรือกระด๎ง – วัดฟุ
กเกี๋ยน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร – เมืองดานัง 

วันที่ 4. เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ดานัง(ทําอากาศยานนานาชาติดานัง) – กรุงเทพฯ(ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
(VZ961: 13.15-14.55 )    

สุดรัก...มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮิลล์.....                                   
ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์)  4 วัน 3 คืน  
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)  – ดานัง(ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง)
(VZ960 : 10.50-12.30) – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ตลาดดองบา – 
ล่องเรือแม่น้้าหอม – เมืองเว้    

08.00 น. สมาชิกทุกทํานพร๎อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E 
สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)  โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทํานและนํา
ทํานโหลดสัมภาระ 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบิน
ที่ VZ960 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร 
เรียบร๎อยแล๎วนําทํานรับสัมภาระ หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํตัวเมืองดานัง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 
(เวลาท๎องถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท๎องถ่ินประเทศไทย) 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเกําของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด๎วยกษัตริย๑ (เวียดนามและชาติตะวันตก
จะใช๎คําวํา Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย๑ในราชวงศ๑เหงียนทุกพระองค๑ ตั้งแตํองค๑ที่ 1 ถึงองค๑ที่ 13 จะ
ประทับอยูํที่พระราชวังแหํงนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว๎จึงมีชื่อวําเป็นเมืองของกษัตริย๑ และเป็นที่มาของ
ต๎นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เชํน อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ อําวหญ๐าย หรือชุดประจําชาติ
ของสตรีเวียดนาม  

 
น้าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย๑กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเดํนด๎วยเจดีย๑
ทรงเก๐ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแตํละชั้นแทนชาติภพตํางๆ ของพระพุทธเจ๎า 
นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสําริดขนาดใหญํมีน้ําหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ๎า 6 องค๑ คอย
ปัดเป่าความชั่วร๎ายออกไปจากวัด วัดแหํงนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร๑และการเมืองเวียดนามด๎วยเชํนกัน 
เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ๎าอาวาสของวัดได๎ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซํงํ อนหรือเมืองโฮจิมินห๑ใน
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ปัจจุบัน เพ่ือประท๎วงการบังคับให๎ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต๑ และใช๎ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิ
สาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแหํงนี้ทํานจะได๎เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกลําวจัดแสดงอยูํ
ภายในวัด 
พิเศษ!! น้าท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ซ่ึงเป็นจุดเด่นและ 
เอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค๎าขนาดใหญํชื่อดังของเมืองเว๎ รวบรวมสินค๎าเวียดนาม
มากมายเกือบทุกชนิด เชํน เสื้อผ๎า กระเป๋าเดินทาง ของใช๎ ของสด ผัก ผลไม๎ ของทะเล และของที่ระลึกตํางๆ 
อิสระให๎ทํานได๎เดินชมและเลือกซ้ือสินค๎าตามอัธยาศัย 
น้าท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแมํน้ําเฮืยงยางหรือแมํน้ําหอม 
ให๎ทํานไปชมวิวทิวทัศน๑ของสองฝ่ังแมํน้ําที่เต็มไปด๎วยบ๎านเรือนแบบเวียดนามสมัยกํอนที่ยังคงเอกลักษณ๑รูป
แบบเดิมไว๎ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองสองฝ่ังแมํน้ําที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก 

ค่้า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ที่พัก น้าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม GOLD HOTEL HUE หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่เมืองเว้ 

1 คืน 

วันท่ี2 
เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า – สวนสนุก The 
Fantasy Park – สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR – สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden 
Bridge) – บานาฮิลล์ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร๎างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาว

ฝรั่งเศส เป็นผู๎ออกแบบและควบคุมการกํอสร๎าง ซ่ึงจําลองแบบมาจากพระราชวังกู๎กงหรือพระราชวังต๎องห๎าม
ที่ยิ่งใหญํของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการกํอสร๎างพระตําหนักตํางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวัง
ทั้งหมดได๎นําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนสํงจากทางเรือ คําวําพระราชวังต๎องห๎าม กลําววําภายใน
พระตําหนักชั้นในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศ๑เทํานั้น ห๎ามบุคคลที่ไมํใชํเครือญาติของกษัตริย๑
เข๎าไปเด็ดขาด หรือหากเข๎าไปแล๎วก็จะไมํมีสิทธิ์ออกมาภายนอกได๎ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแหํงนี้วํา
พระราชวังต๎องห๎าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู๎กงวําพระราชวังต๎องห๎ามเชํนเดียวกัน พระราชวังไดโน๎ย 
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล๎อมรอบด๎วย  คูน้ําขนาดใหญํทั้งสี่ด๎าน (คล๎ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) 
พระราชวังแหํงนี้ใช๎เป็นที่ประทับของกษัตริย๑ในราชวงศ๑เหงียนมาทุกพระองค๑ ตั้งแตํจักรพรรดิยาลอง องค๑ที่ 1 
จนถึง องค๑ที่ 13 จักรกรพรรดิเบําได๐ กษัตริย๑องค๑สุดท๎าย ซ่ึงทรงสละอํานาจให๎กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโง
ดินห๑เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ๑จักรี 
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตั้งอยูํในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูํหํางจากเมืองฮานอยไปทางทิศ
ใต๎ 764 กิโลเมตร และหํางจากเมือง โฮจิมินห๑ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว๎ ทิศ
ตะวันตกและทิศใต๎ติดกับจังหวัดกวํางนาม สํวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต๎ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาด
ทรายขาว และมีภูเขาหินอํอนสลับซับซ๎อน และยังเป็นเมืองทําที่สําคัญเพราะในแถบนี้มีหมูํบ๎านชาวประมง
จํานวนมากจึงทําให๎เกิดเป็นเมืองทําทางการค๎าที่สําคัญอีกแหํงหนึ่งของเวียดนาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Seafood 
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บ่าย  น้าท่านสู่เมืองตากอากาศข้ึนชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งหํางจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร 
ใช๎เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล๑เป็นหลํงทํองเที่ยวตากอากาศมาตั้งแตํสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 
โดยได๎เกิดแนวคิดการสร๎างบ๎านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตํปี 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรั่งเศสได๎พํายแพ๎และเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลับประเทศ ทําให๎บานาฮิลล๑ถูกทิ้งร๎างมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได๎กลับมาบูรณะเป็นเมืองทํองเที่ยวตากอากาศแหํงนี้อีกครั้งในปี 2009 
พร๎อมกับได๎มีการสร๎าง กระเช๎าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพ่ือใช๎เป็นเส๎นทางสําหรับขึ้น
ไปยังยอดเขา 

 
นําทุกทํานได๎สัมผัสกับประสบการณ๑ที่เต็มไปด๎วยเสนํห๑แหํงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผ้ึง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเลํนในสวนสนุกของบานาฮิลล๑ มีหลากหลายรูปแบบมี
ให๎ทํานเลือก อาทิ เชํน โรงภาพยนต๑ 4D โลกของไดโนเสาร๑ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให๎ทุกทํานระทึกขวัญไป
กับเครื่องเลํน รถราง บ๎านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร๎านช๎อปปิ้งให๎ทํานได๎เลือกซ้ือของที่ระลึก
ภายในสวนสนุกอีกด๎วย    

 
หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม๎สไตล๑ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม๎
หลากหลายพันธุ๑ถูกจัดเป็นสัดสํวนอยํางสวยงาม ที่มีมุมถํายรูปนํารักๆ ให๎ทํานได๎เลือกถํายได๎ตามใจชอบ  
อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล๑ตามอัธยาศัย 
จากนั้นอิสระให๎ทํานเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอ๎ุงมือยักษ๑ ซ่ึงเป็น
สถานที่ทํองเที่ยวที่พ่ึงเปิดให๎นักทํองเที่ยวได๎เที่ยวชมได๎ไมํนานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400เมตร 
ความยาว 150เมตร โค๎งไปตามแนวเขา จุดเดํนคือสะพานถูกทอดผํานอ๎ุงมือหินขนาดยักษ๑สองมือ ผ๎ูออกแบบ
จะทําให๎รู๎สึกราวกับวํากําลังเดินอยูํบนเส๎นด๎ายสีทองที่ทอดอยูํในหัตถ๑ของเทพ อิสระให๎ทํานได๎ถํายภาพและ
ชมวิวทิศทัศน๑ 
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ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์   

ที่พัก คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักบนบานา
ฮิลล์ 1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพิ่ม
ท่านละ 300 บาท 

 

วันท่ี3 
เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน - ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – 
ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพาน
มังกร – เมืองดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น้าท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญํที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแหํงนี้เป็นสถานที่บูชาเจ๎าแมํกวนอิมและ
เทพเจ๎าองค๑ตํางๆ ตามความเชื่อของชาวพ้ืนเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ๎าแมํกวนอิมองค๑ใหญํ มี
ความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยูํบนฐานดอกบัวกว๎างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ วําคอยปกปักรักษาและค๎ุมครอง
ชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแหํงนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให๎ความเคารพและเข๎ามา
สักการะเป็นจํานวนมาก 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใต๎ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ตั้งอยูํในเขตจังหวัดกวํางนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองทําที่ใหญํที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
หํางจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหํงหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 
1999 องค๑การยูเนสโกได๎ข้ึนทะเบียนเขตเมืองเกําของฮอยอันให๎เป็นมรดกโลก ด๎วยเหตุผลวําเป็นตัวอยํางของ
เมืองทําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ในสมัยคริสต๑ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรม
ทั้งของท๎องถ่ินและของตํางชาติไว๎ได๎อยํางมีเอกลักษณ๑ และอาคารตํางๆภายในเมืองได๎รับการอนุรักษ๑ให๎อยูํใน
สภาพเดิมไว๎ได๎เป็นอยํางดี 
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในทํานจะ
ได๎พบกับงานเกะสลักที่ล๎วนปริษฐ๑ด๎วยมือจากชํางหลากหลายแขนง และอิสระให๎ทํานได๎เลือกชมงานหัตศิลป์
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ภายในตามอัธยาศัย 
กลางวัน 

 
 
 
 
 
 

บ่าย 
 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water 
Coconut Village ที่ หมู่บ้านก๊ัมทาน ซ่ึงหมูํบ๎านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูํในสวนมะพร๎าวริมแมํน้ํา ในอดีต
ชํวงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหลําทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวํางการลํองเรือทําน
จะได๎ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ๎านจะขับร๎องเพลงพ้ืนเมือง ผ๎ูชายกับผ๎ูหญิงจะหยอกล๎อกันไปมานําที่พาย
เรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซ้ึงตั้งอยูํบนฝ่ังแมํน้ําทูโบน ใกล๎ชายฝ่ังทะเล 
และเป็นทําเรือเกําที่เจริญรุํงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย๑กลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวํางตะวันออกกับตะวันตก ตํอมาเมื่อฮอยอันได๎รับความเสียหายจากการสู๎รบและแมํน้ําตื้นเขิน เมืองทําจึง
ไปสร๎างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําให๎ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ๎านเรือนที่สวยงาม สร๎างด๎วยไม๎มี
ประตูแกะสลักและห๎องโปรํงๆ จนองค๑การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด๑ได๎ริเริ่มให๎ ทุนทําโครงการบูรณะ เพ่ือ
ปกป้องเขตเมืองเกําและอนุสรณ๑ทางประวัติศาสตร๑ของสถาปัตยกรรมที่ล้ําคํา 
น้าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร๎างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค๎ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย๑ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ่ึงสร๎างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จ่ัวฟุ
กเกี๋ยน บ๎านประจําตระกูลที่สร๎างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูํบนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผ๎ูคนที่อพยพมาจากฟุ
กเกี้ยนที่มีแซํเดียวกัน นําทํานเดินทางสูํ บ๎านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน๎าบ๎านติดถนนสายหนึ่ง หลัง
บ๎านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร๎างด๎วยไม๎ 2 ชั้น ด๎วย
ความประณีต ด๎านหน๎าจะทําเป็นร๎านบูติก ด๎านหลังเป็นที่เก็บสินค๎า ภายในเป็นที่อยูํอาศัย มีลานเปิดโลํงเห็น
ท๎องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมตํอสํวนที่พักอาศัยหลายสํวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู  
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซ้ือของที่ระลึก ร๎านค๎าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูํในบ๎านโบราณ ยิ่งเดินชม
เมืองก็จะรู๎สึกวําเมืองนี้มีเสนํห๑มาก บ๎านเกําโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได๎รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น 
ซ่ึงได๎รับการอนุรักษ๑ไว๎เป็นอยํางดี ผสมผสานกันอยํางนําตื่นตาทั้งบ๎านเรือน วัดวาอาราม เจดีย๑ ศาลาประชม
คม ศาลเจ๎า บ๎านประจําตระกูล และร๎านค๎าตํางๆ   ระหวํางทางขากลับสูํเมืองดานัง นําทําน ผํานชมภูเขาหิน
อํอน (Marble Mountains) หนึ่งในแหลํงทํองเที่ยวที่มีเอกลักษณ๑ของเวียดนาม ซ่ึงเต็มไปด๎วยถํ้าและอุโมงค๑ตําง 
ๆ ที่พระสงฆ๑เคยใช๎เป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ค่้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  ที่ เมืองฮอยอัน /น้าท่านเดินทางต่อสู่เมืองดานัง(โดยใช้เวลาประมาณ 
30-45 นาที) 

ที่พัก คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ดานัง 
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อัตราค่าบริการ : สุดรัก.. มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮิลล์... ดานัง เว้ ฮอยอัน  พิเศษ 
พักบนบานาฮิลล์  4วัน 3คืน  BY VZ     

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 
วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที ่26-29 พฤศจิกายน 2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 06-09 ธันวาคม 2562 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2562 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 

วันท่ี4 
 เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ดานัง(ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) – กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ) (VZ961: 13.15-14.55 )    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

น้าท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร๎างขึ้นเพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวอีกแหํงหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ๑
ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว๎าง 37.5 เมตร มีถนน 6 
ชํองจราจร โดยได๎เปิดใช๎งานตั้งแตํปี 2013 ด๎วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหมํ ที่ได๎รั บแรง
บันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวําหนึ่งพันปีมาแล๎ว 
น้าท่านเดินเที่ยวช้อปป้ิงใน ตลาดฮาน แหลํงรวบรวมสินค๎ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย 
สินค๎าที่โดเดํนคือ งานหัตถกรรม เชํน ภาพผ๎าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ๎าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม๎แกะสลัก 
ชุดอ๐าวหยําย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค๎าอีกมากมายให๎ทํานได๎เลือกซ้ือ เชํน เสื้อ
เวียดนาม ของสด ของแห๎ง เสื้อผ๎า กาแฟ สินค๎าที่ระลึก หมวก รองเท๎า กระเป๋า รวมถึงสินค๎าพ้ืนเมือง ทํานจะ
ได๎สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได๎อยํางแท๎จริง อิสระให๎ทํานได๎เลือกซ้ือของฝากและถํายภาพ
ตามอัธยาศัย 

กลางวัน 
บ่าย 

บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมี่ขวาง หรือขนมปังเวียดนาม 
จากนั้นนําทํานออกเดินทางสูํ ทําอากาศยานนานาชาติดานัง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

13.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบิน
ที่ VZ961 

14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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วันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 
วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 
 
 

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ทา่น/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตํางๆ
ที่ไมํสามารถคาดการณ๑ลํวงหน๎า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน๑และความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็น
สําคัญ*** 
 
***หากทํานที่ต๎องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร๑, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล๑ท หรือ เวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทางไป
ตํางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด๎วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร๑ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร๑ตต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน หรือ 
180 วัน ข้ึนไปกํอนการเดินทาง และต๎องมีหน๎ากระดาษอยํางต่ํา 6 หน๎า 
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันกํอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร๎อมกับเตรียม

เอกสารสํงให๎เรียบร๎อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล๎ว 
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2. การชําระคําทัวร๑สํวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกํอนเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 วันทํานควรจัดเตรียมคําทัวร๑ให๎
เรียบร๎อยกํอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทต๎องสํารองคําใช๎จํายในสํวนของคําที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวํา
ทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วัน คืนคําใช๎จํายทั้งหมด 
2. แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท 
3. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 1-14 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 
4. สําหรับผ๎ูโดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เม่ือผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (15ทํานข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมํสามารถเดินทางได๎ซ่ึงจะต๎องมีใบรับรองแพทย๑จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือคําธรรมเนียมใน
การมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมํสามารถเดินทางได๎ 

7. กรณีทํานได๎ชําระคําทัวร๑หรือมัดจํามาแล๎ว ทางบริษัทฯ คืนคําทัวร๑หรือมัดจําให๎ แตํทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักคําใช๎จํายบางสํวนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว หรือได๎ชําระคําบริการในสํวน
ของทางเมืองนอกเชํน โรงแรม ฯลฯ ไปแล๎ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดข้ึนแล๎วกับ
ทํานเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ไมํวําเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร๑ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร๑ข๎างต๎น 

กรณีทํานมีความประสงค๑จะต๎องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช๎คะแนนจากบัตร
สะสมไมล๑ จะต๎องดําเนินกํอนเดินทาง 7 วันลํวงหน๎า และถ๎าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต๎องกระทําที่เคาน๑เตอร๑
สนามบิน ณ วันเดินทาง เทํานั้น  

2.  คําที่พักห๎องละ 2-3 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา 
3.  คําอาหาร คําเข๎าชม และ คํายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร๑ข๎างต๎น 
4.  เจ๎าหน๎าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง 
5.  คําน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๏ต 20 กิโลกรัม / แอร๑เอเซียเอกซ๑ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 

กิโลกรัม / เจแปนแอร๑ไลน๑และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมํเกิน 23 กิโลกรัม] คําประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  
คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม๑ 
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได๎ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
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**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท] 
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 

7.  ภาษีมูลคําเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จําย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  คําทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ 
2. คําใช๎จํายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชํน คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท๑  
3.  คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คําทิปมัคคุเทศก๑และคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตํอทําน 


