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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหลู้กคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!
นงัเรอืกระดง้ 
1. เทยีวชม ดานงั เมอืงแหง่ภูเขาหนิออ่นและชายหาดขาว
สวย และ พเิศษสดุ พกัโรงแรม 4 ดาว 1 คนื บน บานาฮลิล ์                                                                                      
2. เทยีวชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ทมีโีบราณสถานอยูท่วั
เมอืง 
3. เทยีวชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทสีวยงาม  
4. ขนึสูย่อดเขา บานาฮลิล ์นงักระเชา้ทยีาวทสีดุในโลก  
5. สะพานทองทเีปิดใหม ่ซงึเป็นเอกลกัณ์และเสนห ์อนั
งดงามของเมอืงดานงั   
6. ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงหลากหลายชนดิ ท ีตลาดฮาน 
ตลาดสดของเมอืงดานงั ตงัอยูร่มิแมนํ่าฮาน ไมไ่กลจาก
สะพานขา้มแมนํ่า 
7. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมนํ่าหอม แหลง่กําเนดิมาจากบรเิวณ
ตน้นําทอีดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทสีง่กลนิหอม 
8. พกัผอ่นกอ่นขนึเครอืง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอก
แอรเ์วย ์
9. FREE WIFI ON BUS 
 

วนัที 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบิน

ดานงั-นงักระเชา้ขนึ บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพาน

ทองทเีปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

วนัท ี2 : บานาฮลิล-์ นงักระเชา้ลง- เมอืงดานงั-สะพาน

ม ัง ก ร  (Dragon Brigde) -เมือ ง เว้-พ ร ะราช ว ัง เว้- 

ลอ่งเรอืชมแมนํ่าหอม-เมอืงเว ้
วนัที 3 : เมืองเว้-วดัเทียนมู่ -เมืองลงัโก (Langco) -
เมืองดานงั – ฮอยอนั -“สุดคุ้มแถมฟรพี ิเศษ”  นงัเรือ
กระดง้ – สะพานญปีุ่ น บา้นเลขท ี101 -เมอืง ฮอยอนั 
วนัท ี4 : ดานงั – นมสัการเจ้าแม่กวมอมิวดัหลนิองึ – 
ชมววิภูเขาลิง-ตลาดฮาน-สนามบินดานงั-กรุงเทพฯ
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

เวยีดนามกลาง ดานงั 
ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์

 4 วนั 3 คนื                     
พกัโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮลิล ์1 คนื  

โดยสายการ                                     
บนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG   

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 13,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง  

วนัทท ี07-10 ม.ิย.62 14,900 .- 
วนัท ี14-17  ม.ิย. 62 14,900 .- 
วนัท ี28  ม.ิย.-01 ก.ค. 62 14,900 .- 
วนัท ี05-08,12-15 ก.ค. 62 14,900 .- 
วนัท ี19-22 ก.ค. 62            15,900.- 
วนัท ี26-29 ก.ค. 62 17,900 .- 
วนัท ี02-05,16-19,23-26 ส.ค. 62 14,900 .- 
วนัท ี10-13 ส.ค. 62 17,900 .- 
วนัท ี30 ส.ค.-02 ก.ย. 62 14,900 .- 
วนัท ี06-09,13-16,20-23 ก.ย. 62 14,900 .- 
วนัท ี18-21,25-28 ต.ค. 62                                                                13,900 .-                   
วนัท ี22-25 พ.ย. 62                                                                        14,900 .-                 
วนัท ี29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62                                                                  14,900 .-              
วนัท ี27-30,28-31 ธ.ค. 62                                                                17,900 .-                  
วนัท ี29 ธ.ค. 62 -01 มกราคม 63                                                         17,900 .-                   

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 800บาท/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทัวรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแต่ทา่นจะเห็นสมควร 

 
 
 
 

เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา โรงแรมทพีกั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิดานงั-นงักระเชา้
ขนึ บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานทองทเีปิดใหม่ -พกั
บนบานาฮลิล ์

✈ 🍽 🍽 
Mercure Danang 

French Village Bana 
Hills  (ระดบั 4 ดาว) 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
บานาฮิลล์- น งักระเช้าลง- เมืองดาน ัง-สะพ านมงัก ร 
(Dragon Brigde) -เมืองเว-้พระราชวงัเว-้ ล่องเรอืชมแม่
นําหอม-เมอืงเว ้

🍽 🍽 🍽 
Mondial Hotel (ระดบั 
4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมืองเว-้วดัเทียนมู่ -เมืองลงัโก (Langco) -เมืองดานงั – 
ฮอยอนั -“สุดคุ ้มแถมฟรพีิเศษ”  นงัเรอืกระด้ง – สะพาน
ญปีุ่ น บา้นเลขท ี101 ฮอยอนั– ดานงั 

🍽 🍽 🍽 
GALAVINA 3* HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ดานงั – นมสัการเจา้แม่กวมอมิวดัหลนิองึ – ชมววิภูเขาลงิ-
ตลาดฮาน-สนามบนิดานงั-กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 🍽 ✈   



QE1DAD-PG001 3 
  

วนัท ี1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-สนามบนิดานงั-นงักระเชา้ขนึ บานาฮลิล-์
Fantasy Park-สะพานทองทเีปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

08.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4  
เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ  
(ระหวา่งรอขนึเครอืง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอร ์
เวยไ์ด ้มอีาหาร และนําดมืบรกิาร)               

11.00 น. ออกเดนิทาง สูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG947 
(บนเครอืงมบีรกิารอาหาร และเครอืงดมื) 

12.40 น. 
 
กลางวนั 

เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสขีองเวยีดนามซงึเตบิโต
อย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญ ตังอยู่ระหว่างชายฝังทะเลและทรีาบสงูตอนกลาง 
นําท่านเดนิทางสู่บานาฮลิล(์ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี เพอืนงักระเช้าสู่บานา
ฮลิล ์ดมืดําไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็น
กระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดรั้บการบันทกึ
จากกนิเนสบุ๊คเมอืวันท ี9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขนึไปถงึ
สถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเก่าแก่ของบานาฮลิล์รสีอร์ท และไดช้นืชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ใน
แบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทพัีกผอ่นหย่อนใจ 
ตังอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซงึการท่องเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื 
ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมอืสมัยทฝีรังเศสเป็นเจา้อาณานคิมจงึ
ไดม้ีการสรา้งถนนขนึไปบนภูเขา สรา้งทพัีก สงิอํานวยความสะดวกต่างๆ เพอืใชเ้ป็นที
พักผ่อน เนืองจากทีนีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมเิฉลียทังปี ประมาณ 17 
องศาเซลเซยีสเท่านัน จากนนันําท่านสู ่สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานีไม่รวมค่า
กจิกรรมต่างๆอาท ิฯลฯ  (ค่ารถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาท   พิพิธภัณฑ์ขีผงึ) ซงึมี
เครอืงเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ 
เกมสส์นุกๆ เครอืงเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก  ชม
สะพานทองทเีปิดใหม ่จนไดเ้วลาอนัสมควร 

คาํ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์

เขา้พกั นําคณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  
(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกับนบานาฮลิล ์1 คนื 

วนัท2ี 
บานาฮลิล-์ นงักระเชา้ลง- เมอืงดานงั-สะพานมงักร (Dragon Brigde) -
เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้ ลอ่งเรอืชมแมน่ําหอม-เมอืงเว ้

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลานําทา่นนงักระเชา้กลบัสูด่านงั  

จากนันนําท่านชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อกีหนึงทเีทยีวแห่งใหม่ สะพานที
มทีมีคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้น
ลา้นดอง เชอืมต่อสองฟากฝังของแม่นําฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 
เนืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซงึสะพานมังกรแห่งนี
เป็น Landmark แหง่ใหม่ของเมอืงดานัง ซงึมรูีปปันทมีหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่น
นํา คลา้ยๆสงิคโปร ์(วันเสาร-์อาทติย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นนํา และพ่นไฟเป็นเวลา 5 
นาท)ี 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเว ้(โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ตังอยูใ่จกลางของประเทศ 
อยูห่า่งจากชายฝังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีนซงึได ้
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ปกครองตอ่กันมาเพยีง 33 ปี ฝรังเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญปีุ่ นกเ็ขา้
มายดึครองบังคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบัต ิตอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนงึของ
เวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สอืมสลายลงภายใตก้าร
ปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดูดนักทอ่งเทยีวเพราะมแีหล่งประวัตศิาสตร ์
วฒันธรรม เสน่หท์ไีรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทลํีาคา่มแีบบฉบบัของตนเอง และยังมี
ความงามตามธรรมชาตบินฝังแมนํ่าหอมดว้ย โดยนําทา่นเดนิทาง ผา่นเสน้ทางหายเวนิ 
กอ่สรา้งโดยเอกชนจากญปีุ่ นและรัฐบาลฝรังเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 
108 กม. ทเีลยีบชายฝังทะเล ผา่นภเูขา ทอ้งทุง่และชนบท และลอดอโุมงคท์ขีดุลอดใต ้
ภเูขาทยีาวทสีดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพอืเชอืมระหวา่งเมอืง
ดานังกับเมอืงเว ้
(Bamboo Shop , Cake Shop อสิระชอ้ปปิง ระหวา่งการเดนิทาง)  
 นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทสีรา้งขนึในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทรีับรองเชอื
พระวงศร์ะดับสงูและนักการทตูต่างประเทศ สถานทจัีดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอยา่ง
วจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยนํามนัครังสแีดงและลวดลายสทีอง มี
ตําหนักหลายหลัง อทุยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศ ์
เหวยีนและ นําท่าน ลอ่งเรอืมงักร ชมแม่นําหอม แหล่งกําเนิดมาจากบรเิวณตน้นําที
อดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทสีง่กลนิหอม เป็นแม่นําสายสนัๆ ระหว่างทางจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้น
ชาวนําใหเ้ห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะไดค้วามเพลดิเพลนิไปกับดนตรีพืนบา้นบนเรือ (ใช ้
เวลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
เขา้พกั คณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม Mondial Hotel  (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 

คนืใน เมอืงเว ้

วนัท3ี เมอืงเว-้วดัเทยีนมู ่-เมอืงลงัโก (Langco) -เมอืงดานงั – ฮอยอนั -“สดุคุม้แถมฟรี
พเิศษ”  นงัเรอืกระดง้ – สะพานญปีุ่ น บา้นเลขท ี101 ฮอยอนั– ดานงั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

นําท่านสู ่วดัเทยีนมู่ ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลยีม 7 ชนั แต่ละชันหมายถงึชาตภิพ
ต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูปปันเทพเจา้ 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี ภายในเจดีย์มี
พระสงักัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์มิเอบิกบัพระพุทธอกีสามองคอ์ยู่ในตูก้ระจก 
ต่อมานําท่านออกเดินทางสู่ เมืองลังโกนําท่านชมววิทิวทัศน์และนําคณะสัมผัสกับ
ธรรมชาตขิองเมอืงแห่งนี  
เมอืงลังโก (Langco) เป็นตําบลหนงึในอําเภอฝูหลกจังหวัดเถอืเทยีนเวป้ระเทศเวยีดนาม
ลังโกหมายถงึ“หมู่บา้นนก”เป็นเมืองผ่านและเมืองพักในเสน้ทางดานัง-เว ้(เมืองมรดก
โลก) ตังอยู่ห่างจากตัวดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหว่างทาง
ทกุท่านจะไดเ้ห็นรถลอดอโุมงคห์ายเวนิจากดานังมาก็จะมาแวะรับประทานอาหารกันทนีี
เพราะลังโคเป็นเมอืงรมิทะเลทขีนึชอืในเรืองอาหารทะเลอร่อยสดใหม่ทะเลสาบลังโกมี
อาณาบรเิวณกวา้งใหญ่สวยงามผูค้นทอีาศัยอยู่บรเิวณทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชพี
เลยีงหอยจับปลาทําการประมงพนืบา้นเป็นตน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู Seafood 
บา่ย 
 

“สุดคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหลู้กคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!นงัเรอืกระดง้ Cam 
Thanh Water Coconut Village ท ีหมูบ่า้นกมัทาน ซงึหมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอัน
ตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํา ในอดีตช่วงสงครามทีนีเป็นทีพักอาศัยของเหล่าทหาร 
อาชีพหลักของคนทีนีคืออาชพีประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืนเมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมานําทพีาย
เรอืมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีุดสนุกสนาน  
จากนนัเดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ซงึตังอยู่บนฝังแม่นํา
ทูโบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าทเีจรญิรุ่งเรอืงมากในชอืไฟโฟฮอยอันเป็น
ศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมอื
ฮอยอันไดร้ับความเสยีหายจากการสูร้บและแม่นําตนืเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขนึทเีมอืง



QE1DAD-PG001 5 
  

ดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทสีวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ี
ประตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิรมิให ้ทุนทํา
โครงการบูรณะ เพอืปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณท์างประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรม
ทลํีาค่า  
                 นําท่านเดนิทางสู่ สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มี
หลังคามุงกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสเีหลยีม
จัตุรัส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาวจนี ชม จัวฟกุเกยีน บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึ
เมือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทีพบปะของผูค้นทีอพยพมาจากฟุกเกยีนทีมีแซ่
เดยีวกัน นําท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขท ี101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง 
หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหนึง เป็นสถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน 
สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นทีเก็บ
สนิคา้ ภายในเป็นทอียู่อาศัย มลีานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลยีงเชอืมต่อส่วนทพัีก
อาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ู 
จากนันอสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยู่ในบา้น
โบราณ ยงิเดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีมเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลัีกษณะเฉพาะ รวม
ไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจีนและญีปุ่ น ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกัน
อย่างน่าตนืตาทังบา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู 
และรา้นคา้ต่างๆ   ระหว่างทางขากลับสู่เมอืงดานัง นําท่าน เดนิทางไปชมภูเขาหนิอ่อน 
(Marble Mountains) หนงึในแหลง่ทอ่งเทยีวทมีเีอกลักษณ์ของเวยีดนาม ซงึเต็มไปดว้ย
ถําและอุโมงคต่์าง ๆ ทพีระสงฆเ์คยใชเ้ป็นสถานประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

คาํ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ท ีเมอืงฮอยอนั /นําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง
ดานงั(โดยใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาท)ี 

เขา้พกั คณะเขา้สูท่พีกัโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดบั 3 ดาว) หรอื
เทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

วนัท4ี เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั– กรงุเทพมหานคร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
                                                  
 
กลางวนั 
บา่ย 

จากนนันําท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิองึ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิ
อ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงทสีุดในเวยีดนาม ซงึมีทําเลทตีังดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและ
ดา้นหลังชนภเูขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ย
ปกปักรักษา หลนิองึมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตังอยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ใน
ลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักทีมีเอกลักษณ์ท่าทางทีถ่ายทอด
อารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์งึแฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซงึ  ต่อมา นําท่านเดนิทางสู ่
ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตังอยู่รมิแม่นําฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่นํา 
ดา้นหนา้ตลาดมีประตมิากรรมรมิแม่นําเป็นรูปปันหญิงสวยงาม มีทังของสดและของที
ระลกึใหเ้ลอืกซอื 

 ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ Danang International Airport 
(สนามบนิเมอืง ดานงั) เพอืเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิ

13.40 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG948 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ย
ความประทบัใจ 
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โปรแกรม : เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์ 

 4 วนั 3 คนื      พกัโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮลิล ์1 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

วนัท ี31 พ.ค.-03 ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี07-10  ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี14-17  ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี28  ม.ิย.-01 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี05-08 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี12-15 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี19-22 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัท ี26-29 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัท ี02-05 ส.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี10-13 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัท ี16-19 ส.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี23-26 ส.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี30 ส.ค.-02 ก.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี06-09 ก.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี13-16 ก.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี20-23 ก.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี18-21 ต.ค. 62                              13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัท ี25-28 ต.ค. 62                              13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัท ี22-25 พ.ย. 62                              14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
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วนัท ี29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62                              14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัท ี27-30 ธ.ค. 62                              17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัท ี28-31 ธ.ค. 62                              17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัท ี29 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 
63                                           17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

      

**เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 800บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

 

 

 

 

 

เงอืนไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้ังนขีนึอยูก่ับสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัต่างๆทไีม่
สามารถคาดการณล์่วงหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสําคัญ*** 
 
***หากทา่นทตีอ้งออกตัวภายใน (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการออกตวัเนอืงจาก
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายุไมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 
วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา 6 หนา้ 
 
เงอืนไขการจอง 
1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ให ้
เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 
2.การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย
กอ่นกําหนดเนืองจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีกและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
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2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมด 
4.สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
5.บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ่้ายทังหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนทบีรษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะ
เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนยีมในการมัดจําตัวใน
กรณีทไีม่สามารถเดนิทางได ้
7.กรณีทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหัก
คา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท ิกรณีออกตัวเครอืงบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง
นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กับท่านเป็นกรณีไป 
8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด 
 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชันประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์
จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน
เดนิทาง เทา่นัน  
2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นําหนักสัมภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 
เจแปนแอรไ์ลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครืองบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการ
บนิทมีกีารเรยีกเก็บ 
6. คา่ประกนัอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ่้ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 
3. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 
4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขับรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น 
 

 


