
 

 

รหัสทัวร  TTN1900542 
ทัวรเวียดนามกลาง  เว ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (VZ) 
ลองเรือแมน้ําหอม   แตงชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น   พระราชวังได
โนย   กระเชาลอยฟ�า   สวนสนุก The Fantasy Park    
สวนดอกไมLE JARDIN D’AMOUR   สะพานโกเดนบริดจ   หมูบาน
แกะสลักหินออน  หมูบานก๊ัมทาน   ลองเรือกระดง   วัดฟุกเกี๋ยน    
เมืองโบราณฮอยอัน 

 

 
โดยสายการบิน  VIETJET AIR 



 

 

สัมผัสการบริการสดุพิเศษบินตรงสูเวียดนาม ดวยสายการบินเวียดเจ็ทแอร 
ชมเมืองเว เมืองเกาประวัติศาสตร ที่ถกูปกครองดวยจักรพรรดิเวียดนามกวา 150 ป 
น่ังกระเชาขึ้นยอดบานาฮิลล เพลดิเพลินกบัสวนสนุกแฟนตาซปีารค  
ถายภาพกบัแลนดมารคใหม สะพานโกเดนบริดจ พรอมคางคืนบนบานาฮิลล 
ชมอารยธรรมโบราณแหงเมืองฮอยอัน น่ังเรือกระดง วัดลินหอึง๋ ชอปปم�งตลาดฮาน 
มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ พักเดี่ยว 
01-04 เมษายน 2562 10,999 10,999 3,500 
02-05 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,500 
03-06 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,500 
04-07 เมษายน 2562 12,999 12,999 3,500  
05-08 เมษายน 2562 13,999 13,999 3,500  
07-10 เมษายน 2562 13,999 13,999 3,500  
08-11 เมษายน 2562 13,999 13,999 3,500  
09-12 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,500 
10-13 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,500 
17-20 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,500 
18-21 เมษายน 2562 12,999 12,999 3,500 
19-22 เมษายน 2562 12,999 12,999 3,500 
20-23 เมษายน 2562 12,999 12,999 3,500 
21-24 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,500 
22-25 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,500 
23-26 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,500 
24-27 เมษายน 2562 11,999 11,999 3,500 
25-28 เมษายน 2562 12,999 12,999 3,500 
26-29 เมษายน 2562 12,999 12,999 3,500 

28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 

02-05 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500 
03-06 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500 



 

 

 
 

**จอยแลนด ไมเอาตั๋วเครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ทาน** 

04-07 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500 
05-08 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
06-09 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
07-10 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
08-11 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
09-12 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500 
10-13 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500 
11-14 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500 
12-15 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
13-16 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
14-17 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
15-18 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
16-19 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500 
19-22 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
20-23 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
21-24 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
22-25 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500 
23-26 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500 
24-27 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500  
25-28 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 3,500  
26-29 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500  
27-30 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500  
28-31 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 3,500  

29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 
2562 

11,999 11,999 3,500  

30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 
2562 

12,999 12,999 3,500 

31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 
2562 

12,999 12,999 3,500 



 

 

*ตั๋วเครื่องบินสําหรับ Infant 2,000 บาท/ทาน* 
 

เงื่อนไขสําหรับพักบนบานาฮลิล 3 ทาน และพักแบบครอบครัว  
1. บนบานาฮลิล ไมมหองพัก Triple room ทานสามารถพัก 3 ทานได*ในกรณีไมเสริม

เตียง ไมคดิเพ่ิม 
2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง ) เพ่ิม 150 บาท ตอทาน 
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ชัน้ 1 เตยีง / เตียงใหญ 1 เตียง ) เพ่ิม 500 บาท 

ตอทาน 
4. FAMILY SUITE ( เตียงใหญ 1 เตียง ) หองเปน 2 ช้ัน เพ่ิม 800 บาท ตอทาน 
5. กรณีพกัเดี่ยว เฉพาะบนบานาฮิลล เพ่ิม 1,600 บาท ตอทาน 

 
ราคานีไ้มรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 800 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ในสวน 

ของหัวหนาทวัรที่ดแูลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 
 

 
วันแรก      กร ุงเทพฯ – ท าอากาศยานนานาชาติดานัง – เม ืองเว  – วัดเท ียนมู –  

ตลาดดองบา – ลองเรือแมน้ําหอม - แตงชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น 
 
08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา

หมายเลข 3 เคานเตอร E สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ)  โดยมีเจาหนาที่คอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

 
10.50 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการ

บิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960  
 
12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากน้ันนําทานเดินทาง
สูตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนาม
เหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย) 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (1) 

 
  ออกเดินทางสู เมืองเว เปนเมืองเกาของเวียดนามในสมัยที่ปกครองดวยกษัตริย 

(เวียดนามและชาติตะวันตกจะใชคําวา Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริยใน



 

 

ราชวงศเหงียนทุกพระองค ตั้งแตองคที่ 1 ถึงองคที่ 13 จะประทับอยูที่พระราชวัง
แหงน้ี เปนเวลานานถึง 150 ป เวจึงมีชื่อวาเปนเมืองของกษัตริย และเปนที่มาของ
ตนแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เชน อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ 
อาวหญาย หรือชุดประจําชาติของสตรีเวียดนาม  
 
นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนยกลางทางพุทธศาสนา
นิกายเซน โดดเดนดวยเจดียทรงเกง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 
7 ชั้น โดยแตละชั้นแทนชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา นอกจากน้ันยังมีศิลาจารึก 
ระฆังสําริดขนาดใหญมีนํ้าหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปم�นเทพเจา 6 องค 
คอยปดเป�าความชั่วรายออกไปจากวัด วัดแหงนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
และการเมืองเวียดนามดวยเชนกัน เมื่อป พ.ศ. 2506 เจาอาวาสของวัดไดขับรถ
ออสตินสีฟ�าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซงอนหรือเมืองโฮจิมินหในปจจุบัน เพื่อประทวง
การบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต และใชความรุนแรงขัดขวางการฉลอง
วันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแหงน้ีทานจะไดเห็นรถออสตินสี
ฟ�าคันดังกลาวจดัแสดงอยูภายในวัด 
  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญช่ือดังของเมืองเว 
รวบรวมสินคาเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เชน เส้ือผา กระเป�าเดินทาง ของใช 
ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของที่ระลึกตางๆ อิสระใหทานไดเดินชมและเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

 นําทาน ลองเรือมังกร หรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตาม
แมนํ้าเฮืยงยางหรือแมนํ้าหอม ใหทานไปชมวิวทิวทัศนของสองฝم�งแมนํ้าที่เต็มไป
ดวยบานเรือนแบบเวียดนามสมัยกอนที่ยังคงเอกลักษณรูปแบบเดิมไว ตลอดจนวิถี
ชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝم�งแมน้ําที่ขุดทรายขายเปนอาชีพหลัก 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พรอมสวมชุดจักรพรรดิ (2)  
ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกทานจะไดสวม ชุดประจําราชวงศเวียดนาม โดย
จะมีการจับฉลากวาทานไหนจะไดสวมชุดเปนใครในราชวศ และนั่งรับประทาน
อาหารประจําที่ของตําแหนงน้ัน 

ที่พัก โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 



 

 

 
 
 
 
วันที่สอง เมืองเว – พระราชวังไดโนย – เมืองดานัง – บานาฮิลล– กระเชาลอยฟ�า - 

สวนสน ุก The Fantasy Park - สวนดอกไมLE JARDIN D’AMOUR -
สะพานโกเดนบริดจ (Golden Bridge)  

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สรางตามความเช่ือแบบจนี 
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ซึ่งจําลองแบบมา
จากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรุงปกกิ่งประเทศจีน และ
การกอสรางพระตําหนักตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดไดนํา
อิฐมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนสงจากทางเรือ คําวาพระราชวังตองหาม กลาว
วาภายในพระตําหนักช้ันในสุด จะเปนเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเทานั้น หาม
บุคคลที่ไมใชเครือญาติของกษัตริยเขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไมมีสิทธิ์
ออกมาภายนอกได คนทั ่วไปจึงเรียกพระราชวังแหงนี ้วาพระราชวังตองหาม 
เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกูกงวาพระราชวังตองหามเชนเดียวกนั พระราชวัง
ไดโนย มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวย  คูนํ ้าขนาดใหญทั้งสี่ดาน 
(คลายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแหงนี้ใชเปนที่ประทับของกษัตริยใน
ราชวงศเหงยีนมาทุกพระองค ต้ังแตจักรพรรดยิาลอง องคที่ 1 จนถึง องคที่ 13 จักร
กรพรรดิเบาได  กษัตริย องคส ุดท าย ซ ึ ่งทรงสละอ ํานาจให กับรัฐบาลของ
ประธานาธิบดีโงดินหเดียม เมื่อป พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของ
ราชวงศจักรี 
 
ออกเดินทางสู เมืองดานัง ต้ังอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ต้ังอยูหาง
จากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764 กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทาง
ทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับ
จังหวัดกวางนาม สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานังเปนเมืองที่มหีาด
ทรายขาว และมีภูเขาหินออนสลับซับซอน และยังเปนเมืองทาที่สําคัญเพราะในแถบ
นี้มีหมูบานชาวประมงจํานวนมากจึงทําใหเกิดเปนเมืองทาทางการคาที่สําคัญอีก
แหงหน่ึงของเวียดนาม 



 

 

 
 

 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนู Seafood (4) 
 

นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นช่ือแหงดานัง บานาฮิลล ต้ังหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง
ทองเที่ยวตากอากาศมาต้ังแตสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง
บานพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตป 1919 หลังจากจบ
สงครามฝร่ังเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําใหบา
นาฮิลลถูกทิ้งรางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปน
เมืองทองเที่ยวตากอากาศแหงน้ีอีกคร้ังในป 2009 พรอมกับไดมกีารสราง กระเชา
ลอยฟ�า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพื่อใชเปนเสนทางสําหรับขึ้นไป
ยังยอดเขา    
  
 นําทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณที่เต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการ
ของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลน
ภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนที่ใชระบบ
หยอดเรียญ) เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรูปแบบมีใหทาน
เลือก อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุก
ทานระทึกขวัญไปกับเครื่องเลน รถราง บานผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี
รานชอปปم�งใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย  
 
 หลังจากน้ันเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม
สไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ที่มีมุม
ถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลลตาม
อัธยาศัย 
  
จากน้ันอิสระใหทานเดินชม สะพานโกเดนบริดจ (Golden Bridge) สะพานลอย
ฟ�าในอุงมือยักษ ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่พึ่งเปดใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมไดไม



 

 

นานมาน้ี มีความสูงจากระดบัน้ําทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคงไปตาม
แนวเขา จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบจะทํา
ใหรูสึกราวกับวากําลังเดินอยูบนเสนดายสีทองที่ทอดอยูในหัตถของเทพ อิสระให
ทานไดถายภาพและชมวิวทิศทัศน  

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟ�ต บนบานาฮิลล (5)
  
ที่พัก  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่สาม วัดลินหอึ๋ง – เมืองฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน – หมูบานกั๊มทาน – 

ลองเรือกระดง – วัดฟุกเกี๋ยน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ�น – ศาล
กวนอู – สะพานมังกร 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานสู วัดลินหอึ๋ง เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมือง

ดานัง ภายในวิหารแหงนี้เปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจาองคตางๆ ตาม
ความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบน้ี นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นปูนของเจาแมกวนอิมองค
ใหญ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวางถึง35 เมตร มีความเช่ือ
ที่วาคอยปกปกรักษาและคุมครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�ง วัด



 

 

แหงนี้ยังเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่มีคนใหความเคารพและเขามาสักการะเปนจํานวน
มาก 
 
นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เปนเมืองขนาดเล็กริมฝم�งทะเลจีนใตทางตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเปน
เมืองทาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจากดานัง ประมาณ 25 
กม. เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งในเวียดนาม ในป ค.ศ. 
1999 องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเปนมรดกโลก ดวย
เหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยคริสตศตวรรษ
ที่ 15-19 ที ่ม ีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทั ้งของทองถิ ่นและของ
ตางชาติไวไดอยางมเีอกลักษณ และอาคารตางๆภายในเมอืงไดรับการอนุรักษใหอยู
ในสภาพเดิมไวไดเปนอยางด ี 
 
แวะชม หมูบานแกะสลกัหินออน ที่น้ีนับเปนหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เว ียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะสลักที ่ล วนปริษฐดวยมือจากชาง
หลากหลายแขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลป�ภายในตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (7) 

 
 ออกเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ 
ที่ต้ังอยูในเมืองฮอยอัน ภายในจะเปนสวนมะพราวและมแีมน้ําลอมรอบ ในชวงสมัย
สงครามนั้นจะเปนที่พักของเหลาทหารหาญ ในปจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะ
ประกอบอาชีพทําประมงเปนหลัก หลังจากน้ันนําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง 
ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทองถิ่น และระหวางที่ลองเรือกระดง
อยูนั้นชาวบานที่นี้ก็จะมีการขับรองพลงพื้นเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพื่อ
ประกอบเปนจังหวะดนตรี 

 
 อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เปนสมาคม

ชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุด เปนศูนยรวมของชาวจีนที่อพยพเขามาในชวงป พ.ศ.



 

 

2388-2428 จะเห็นไดจากบานเกาแกประจําตระกูลกวา 20 หลัง ปจจุบันใชเปน
ที่พบปะของคนหลายรุน และเปนศูนยกลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน 
จุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธี
สมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไว เพื่อเปนสิริมงคล  

  
 เที ่ยวชม สะพานญี่ปุ �น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ ่งสัญลักษณ

สําคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสรางขึ้นมาแลวกวา 400 ป สะพานมีลักษณะโคงแบบ
สถาปตยกรรมญี่ปุ�น หลังคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนคลื่นสวยงาม เดินเขา
ไปกลางสะพานนําทานสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อขามสะพานมายังอีกฝم�งหน่ึง 
คุณจะพบเห็นบานเรือนเกาสไตลญี่ปุ�นแท ตลอดจนรานคาริมสองฝم�งถนนใหทานได
เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย 

  
 ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นําทานผานชม สะพานมังกร ถูกสรางขึ้นเพื่อเปน

แหลงทองเที่ยวอีกแหงหน่ึงของเมืองดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นฟปูระเทศและ
เศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกวาง 37.5 เมตร มีถนน 
6 ชองจราจร โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 2013 ดวยสถาปตยกรรมที ่บวกกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพัน
ปมาแลว 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูกุง Lobster (8)  
ที่พัก  โรงแรม Quach Tinh Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
วันที่สี่ เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร 
 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
  
 นําทานเดินเที่ยวชอปปم�งใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทั้ง

ชาวเวียดนามและชาวไทย สินคาที่โดเดนคือ งานหัตถกรรม เชน ภาพผาปกมืออัน
วิจิตร โคมไฟ ผาปก กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจาํชาติ
เวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินคาอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เชน เสื้อ
เวียดนาม ของสด ของแหง เสื้อผา กาแฟ สินคาที่ระลึก หมวก รองเทา กระเป�า 
รวมถึงสินคาพื้นเมือง ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปจจุบันได
อยางแทจริง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากและถายภาพตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หม่ีขวาง หรือขนมปงเวียดนาม (10)  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง  
                เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
 
13.15 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961  
14.55 น.    เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
                โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
**ราคาไมรวมคาทปิ** 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทวัร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตวัทานเอง ** 



 

 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 

คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 

(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 



 

 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 200 บาท/ทาน/วัน, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ทาน 
  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข

และขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึน้ในกรณทีีมี่ผูรวม

คณะไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื ่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ�ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 



 

 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ท่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื�อววั  ไม่ทานเนื�อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเง ื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลาํดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


