
 

 

รหัสทัวร GOH1901172 

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว บานาฮิลล 3 วัน 2 คืน (PG)  
ชมแมน้ําหอม   พระราชวังเว   สสุานจักรพรรดิไคดิงห 
สวนสนุก FANTASY PARK   สะพานทอง   วัดหลินอ๋ึง 

 



 

 

  กําหนดการเดินทาง 
 

วันที่ 05-07 เมษายน 2562 15,888.- 
วันที่ 03-05, 10-12 ,24-26 พฤษภาคม  2562 12,888.- 
วันที่ 31 พฤษภาคม -02 มิถุนายน  2562 12,888.- 
วันที่ 07-09,14-16,21-23,28-30 มิถุนายน  2562 12,888.- 

 
  เสนทางการเดินทาง 

กรุงเทพ เชา กลา
งวัน คํ่า  

1. 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินดานัง-เมืองเว-
พระราชวังเว-  
สุสานจักรพรรดิไคดิงห -เมืองเว 

 ✈ O 
JASMINE 3* 
HOTEL หรือ
เที่ยบเทา 

2. 
ดานัง-นั่งกระเชาขึน้-ลง บานาฮิลล-Fantasy 
Park- 
สะพานทอง -สะพานมังกร-ตลาดฮานดานงั 

O O O 
GALAVINA 3* 
HOTEL หรือ
เที่ยบเทา 

3. 
ดานัง-นมัสการเจาแมกวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิว
ภูเขาลิง-สนามบนิดานัง- กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)- O ✈   

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว-พระราชวังเว-สุสานจักรพรรดิไคดิงห- 
ลองเรือชมแมนํ้าหอม-เมืองเว 

08.30 น. 
พรอมกันณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 
เคานเตอร F โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ(ระหวางรอขึน้เคร่ือง ทานสามารถใช
บริการ เลาจนของสายการบินบางกอกแอรเวยได มีอาหารและนํา้ดื่มบริการ) 

11.00 น.   ออกเดินทางสูเมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) 



 

 

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

บาย: 

จากน้ันนําทานเดินทางเดินทางสูเมือง ดานังเปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่ง
เติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญตั้งอยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลาง นําทานออกเดินทางสูเมืองเวตั้งอยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝم�ง
ทะเล 12 กิโลเมตรเปนเมืองของกษัตริยในราชวงศเหวียนซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 
33 ปฝร่ังเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถึงปพ.ศ.2488 ญี่ปุ�นก็เขามายึดครองบังคบัให
พระเจาเบาไดสละราชสมบัติตอมาเมืองเวไดกลายเปนสวนหน่ึงของเวียดนามใต ตาม
การแบงประเทศออกเปน 2 สวนและไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินห
เยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวตัิศาสตรวัฒนธรรม เสนหที่ไร
กาลเวลาของสถาปตยกรรมท่ีลํ้าคามีแบบฉบบัของตนเองและยังมีความงามตาม
ธรรมชาติบนฝم�งแมน้ําหอมดวย โดยนําทานเดินทางผานเสนทางหายเวินกอสรางโดย
เอกชนจากญี่ปุ�นและรฐับาลฝรั่งเศสเปนผูลงทุนดานงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่
เลียบชายฝم�งทะเล ผานภูเขา ทองทุงและชนบทและลอดอุโมงคที่ขุดลอดใตภูเขาท่ียาว
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเช่ือมระหวางเมืองดานังกับ
เมืองเว  
นําทานเดินทางสู พระราชวังเวที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลองใชเปนที่รับรองเช้ือพระ
วงศระดับสูงและนักการทูตตางประเทศสถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิตร
สวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแตงดวยนํ้ามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนัก
หลายหลัง อุทยาน วัดศาลเจาของจักรพรรดิ ราชวงศเหวียนและนําทานชม สุสาน
จักรพรรดิไคดิงห ซึ่งเปนสุสานที่ใหญที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องคพระจักรพรรดิใน
ราชวงศเหวียนแหงนครเว ชมภาพมังกรในมานเมฆและถายรูปกับรปูปم�นตุกตาหิน ทหาร
มา ลักษณะคลายสุสานจิ๋นซีฮองเต  นําทาน ลองเรือมังกร ชมแมนํ้าหอมแหลงกําเนิด
มาจากบริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวยดอกไมป�าที่สงกลิ่นหอมเปนแมน้ําสายส้ันๆ ระหวาง
ทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ําใหเห็นอยูเปนระยะๆ ทานจะไดความเพลิดเพลินไปกับ
ดนตรีพื้นบานบนเรือ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

 นําคณะเขาสูท่ีพักโรงแรมJASMINE  HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา พัก 1 
คืนใน เว 



 

 

 

วันที่ 2: เมืองเว-ดานัง-นั่งกระเชาขึ้น-ลง บานาฮิลล-Fantasy Park-สะพานแหงความรัก- 
สะพานมังกร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ตอมานําทานเดินทางสูเมืองดานัง (ใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.)และนําทานเดินทางตอไป

ยัง บานาฮิลล(ใชเวลาประมาณ 30 นาที) เพ่ือนั่งกระเชาสูบานาฮิลลดื่มด่ําไปกบัวิว
ทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตรกระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�าราง
เดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกไดรบัการบันทึกจากกินเนสบุคเม่ือวันที่ 
9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแก
ของบานาฮิลลรีสอรทและไดชื่นชมกบัสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศ
สดใส บานาฮิลลเปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ต้ังอยูทางตะวันตกของดานังซึ่ง
การทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานังถกูคนพบโดย
ชาวฝร่ังเศสเมื่อสมัยท่ีฝร่ังเศสเปนเจาอาณานิคม 
จึงไดมีการสรางถนนขึน้ไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อใชเปนที่
พักผอน เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเทาน้ัน 

กลางวั
น รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุก FANTASY PARK**
ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิฯลฯ  (คารถไฟชม
สวนดอกไม 150 บาทพิพิธภัณฑขี้ผึ้ง)ซึ่งมีเครื่องเลน
หลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D 
ระทึกขวัญกบับานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ 
รถไฟเหาะหรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก และทาน สามารถอิสระ ชมความ
สวยงาม ของ สะพานทองที่เปดใหม ซึ้งเปนเอกลักณและเสนห ทานสามารมองเห็น
ทิวทัศน อันงดงามของเมืองดานัง  ซึ่งเปนฉากที่คุณจะรูสึกถงึคาวมยื่งใหญของพื้นที่อันไร
ขอบเขต  ไดเวลานําทานนั่งกระเชากลับสูดานัง  จากน้ันนําทานชม สะพานมังกร 
(Dragon Brigde) อีกหน่ึงที่เที่ยวแหงใหมสะพานท่ีมีที่มีความยาว 666 เมตร ความ



 

 

กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝم�ง
ของแมน้ําฮัน 
เปดใหบรกิารเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหง
อิสรภาพของเมืองดานังซึ่งสะพานมังกรแหงน้ีเปน Landmark แหงใหมของเมืองดานังซึ่ง
มีรูปปم�นที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร(วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 
ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 
นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ต้ังอยูริมแมน้ําฮานไมไกลจากสะพาน
ขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�นหญงิสวยงามมีทั้งของสดและ
ของท่ีระลึกใหเลือกซื้อ 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทาพัก 1 
คืนใน ดานัง 

 
วันที่ 3: ดานัง-นมัสการเจาแมกวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง-กรุงเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋งนมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออน

สูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนามซึ่งมีทําเลที่ต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชน
ภูเขาต้ังอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปกรักษา
หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุตในลานวัดมีพระ
อรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของ
มนุษยซึ่งแฝงไวดวยคตธิรรมอยางลึกซึ้ง 

 ไดเวลาอันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู Danang International 
Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพ่ือเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 
น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวยเที่ยวบินที่ PG948 

15.20 
น. 

คณะเดินทางถึงทาอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ
ประทับใจ 

 



 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบัสภาวะ
อากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน 
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก

ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต
ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษ
อยางตํ่า 6 หนา 

 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศก และคนขับรถ  

รวม 600 บาท/ทริป/ตอทาน *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : เวียดนามเหนือกลางดานัง เว บานาฮิลล3วัน 2คืน บิน PG(GO1DAD-
PG002)อัตราค 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน/

ทานละ 

เด็กมีเตียง
พักกับ

ผูใหญ 1 
ทาน/ทาน

ละ 

เด็กไมมีมี
เตียงพักกับ
ผูใหญ 1 

ทาน/ทานละ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

05-07 เมษายน 2562 15,888.- 15,888.- 15,888.- 7,578.- 2,500.- 
03-05 พฤษภาคม  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,878.- 2,500.- 
10-12 พฤษภาคม  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,878.- 2,500.- 

24-26 พฤษภาคม  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,878.- 2,500.- 
31 พฤษภาคม -02 มิถุนายน  

2562 
12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,878.- 2,500.- 

07-09  มิถุนายน  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,988.- 2,500.- 
14-16  มิถุนายน  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,988.- 2,500.- 
21-23  มิถุนายน  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,988.- 2,500.- 
28-30  มิถุนายน  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 6,988.- 2,500.- 

*** (INFANT)  สําหรับ"ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 
3,000.-บาท / ทาน *** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม  
 

1. คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)  

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ  
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
4. คาอาหารตามที่ระบใุนรายการ  
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
6. น้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดทานละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)  



 

 

7. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ือง
สุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
   [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
   [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษหัีก ณ ที่จาย 3%  
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 
ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและพนักงานขับรถตลอด รวม 600 บาท/ทริป/ตอทาน 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง  
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 
บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน   คืนคาใชจายทั้งหมด  
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29  วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบรษิัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบิน
ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจรงิที่เกิดขึน้แลวกับทานเปนกรณีไป 
8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 


