
 

 

รหัสทัวร ZET1902146 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส 4 วัน 3 คืน [PG] 
สุดฟนอางแชน้ําแรสวนตัวในหองพัก !!!  น่ังกระเชาไฟฟ�าข้ึนเขาบานาฮิลส    
สัมผัสบรรยากาศสไตลฝร่ังเศส  ชมสะพานมือ  สวนดอกไมและโรงเก็บไวน   
กิจกรรมสุดมันสลองเรือกระดงฮอยอัน  และสวนสนุกน้ํา    
เต็มอ่ิมเมนูบุฟเฟ�ตนานาชาติ เมนูซีฟู�ดและกุงมังกร 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหง

ความรัก (-/-/D) 
13.30 พรอมกันท่ีสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว N สายการบิน ไทยเวียด

เจ็ทแอร พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 
ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได
บริเวณช้ัน 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ กอนเวลา BOADING TIME 
 

 
 
16.20  เหินฟ�าสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอก แอรเวย เท่ียวบินที ่

PG 997 
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 

18.05  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจากผาน
ข้ันตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโต
อยางรวดเร็วท้ังขนาดและความสําคัญซึ่งต้ังอยูระหวางชายฝم�งทะเลและท่ีราบสูง
ตอนกลางของเวียดนาม  

 



 

 

 
 

นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และ
จากสะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 
นําทานชม สะพานมังกร อีกหน่ึงที่เที่ยวแหงใหม สะพานท่ีมทีี่มีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เช่ือมตอ
สองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแหงน้ีเปน 
Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปปم�นท่ีมีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พน
น้ํา คลายๆสิงคโปร  
(วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร...พิเศษเมนูซีฟู�ดและกุงมังกร (1) 
พักที่  SAMDI HOTEL DANANG หรือระดับเทียบเทา 4 ดาว 
วันที่สอง เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ�น – ศาลเจาโบราณ – บานเลขที่ 101 – 

ลองเรือกระดงหมูบานก๊ัมทาน – สวนน้ําพุรอนเทิ่นไต – วัดเทพเจาแหงความม่ังค่ัง  
(B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล 
และเปนทาเรือเกาท่ีเจริญรุงเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความ
เสียหายจากการสูรบและแมน้ําต้ืนเขิน เมืองทาจึงไปสรางข้ึนท่ีเมืองดานังแทน ทําให
ฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลัก



 

 

และหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเร่ิมให ทุนทําโครงการ
บูรณะ เพ่ือปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของ 
 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญ่ีปุ�น ที่สรางโดย
ชาวญ่ีปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนลอนคล่ืน ตรง
กลางสะพานมีเจดียทรง 
 

 
 

นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เปนศาลเจาที่เกาแกของเมืองฮอยอัน ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 
ซึ่งสรางเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ�น กับชาวจีน บานประจําตระกูลท่ีสรางข้ึนเม่ือพ.ศ.2335 
อยูบนถนนตรันฝู เปนท่ีพบปะของผูคนท่ีอพยพมาจากฟุกเก้ียนที่มีแซเดียวกัน นําทาน
เดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหน่ึง หลังบานไป



 

 

จรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวย
ไม 2 ช้ัน ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา 
ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเช่ือมตอสวนท่ีพักอาศัย
หลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากน้ันอิสระใหทานเดินชมเมือง ซ้ือของ
ที่ระลึก รานคาขายของท่ีระลึกก็จะต้ังอยูในบานโบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรูสึกวา
เมืองน้ีมีเสนหมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีน
และญี่ปุ�น ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี  
 

 
 
นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานก๊ัมทาน หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวน
มะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงน้ีเคยเปนท่ีพักอาศัยของทหาร 
อาชีพหลักของคนท่ีหมูบานแหงน้ีคือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงน้ี หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมือง
ดานัง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
 



 

 

 
 
 หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําทานเดินทางสู สวนน้ําพุรอนเท่ินไต (Than 

Tai Hot Springs Park) เปนสวนน้ําพุรอนแหงใหมลาสุดของเมืองดานัง ดวย
สภาพบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย โอบลอมไปดวยธรรมชาติสีเขียวและความสวยงาม
ของภูเขาบานา จะทําใหทานรูสึกผอนคลายเมื่อเดินทางมาถึงแหงน้ี ทานจะไดสัมผัส
การอาบน้ําในบอน้ําพุรอนแทๆ ซ่ึงเรียกไดวาเปนบอน้ําพุรอนหรือออนเซ็นแหงแรกใน
เวียดนามท่ีไดรับมาตรฐานแบบญ่ีปุ�น นอกจากบอน้ําพุรอนแลวสถานที่แหงน้ียังมีสวน
น้ําที่มีเคร่ืองเลนหลากหลาย สระวายน้ํา รวมไปถึงโรงแรมที่พัก และสถานที่อีก
มากมายใหทานไดเดินเท่ียวชม  

 

 
 



 

 

นําทานชม วัดเทพเจาแหงความมั่งค่ัง ต้ังอยูในเขตสงวนธรรมชาติหนุยฉัว บริเวณ
เดียวกันกับบอน้ําพุรอน เม่ือทานเขาสูดานในของอาคารทานจะพบกับเทพเจาแหง
ความมั่งค่ังองคใหญต้ังตระหงาน ใหทานไดขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคล และความ
มั่งค่ังแกชีวิต จากน้ันอิสระทุกทานผอนคลายไปกับการ แชบอนํ้าพุรอน ตามอัธยาศัย 
 
 
วิธีการแชออนเซ็นที่ถูกตอง 
 

ข้ันตอนที่ 1 การลางตัว 

 
กอนท่ีจะลงไปในอางอาบน้ํา ใหชําระส่ิงสกปรกออกจาก
รางกายกอน 
และใหลางฟองสบูออกใหหมด 
 

ข้ันตอนที่ 2 การราดน้ํา 

 
ราดจากเทาไปหาเอว จากปลายน้ิวไปถึงไหลและจาก
หนาอกไลตามลําดับไปยังสวนท่ีไกล การ"ราดน้ํารอน"น้ัน
เพ่ือทําใหรางกายชินกับอุณหภูมิของน้ํารอน 
สุดทายใหราดหัวดวย จะสามารถป�องกันอาการวิงเวียน
และความรอนวูบวาบได 
 

ข้ันตอนที่ 3 การแชน้ํา 

 
ลงอางน้ํารอนอยางชาๆ ตอนแรกใหแชในน้ํารอนข้ึนไปที่
ชองทอง และ"แชคร่ึงตัว"เพ่ือใหรางกายชินกับอุณหภูมิ
และความดันของออนเซ็น ซึ่งจะทําใหไมเกิดผลกระทบ
อยางรวดเร็ว เมื่ออุนข้ึนแลว ขอแนะนําใหเคลื่อนไหวแขน
และขา 
 

ข้ันตอนที่ 4 จุดที่ควร
ระวัง 

 
เวลาของการแชน้ัน ใหแชพอประมาณ ไมควรแชออนเซ็น
นานๆจนเหง่ือไหลและใจส่ันน้ัน ใหเช็คเหง่ือจากปลาย
จมูกและหนาผาก 
 



 

 

ข้ันตอนที่ 5 หลังการแช
น้ํา 

 
สําหรับผูท่ีมีผิวละเอียดออนและจะทําใหเกิดการอักเสบที่
ผิวหนังไดน้ันใหลางออกดวยน้ําสะอาดกอน  
 

ข้ันตอนที่ 6 การเช็ด
รางกาย 

 
ตอนข้ึนจากน้ําน้ัน ใหเช็ดรางกายเบาๆ หรือใชการซับ 
 

ข้ันตอนที่ 7 เติมน้ําให
รางกาย 

 
หลังการแชน้ํารอน ใหด่ืมน้ําเพ่ือเปนการเติมน้ําให
รางกาย เพราะหลังจากการแชน้ําน้ัน จะทําใหน้ําใน
รางกายลดนอยลง 
 

ข้ันตอนที่ 8 พักรางกาย 

 
ระหวางแชน้ําน้ัน พลังงานจะมีการถูกใชไป นอกจากน้ี
ความดันโลหิตยังมีการผันผวนได เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
ของสภาพรางกาย การพักรางกายอยางนอยประมาณ 
30 นาทีน้ันเปนส่ิงที่สําคัญ 
 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (4) 
พักที่ EBISU ONSEN RESORT ระดับ 4 ดาว พิเศษ...อางอาบน้ําแรสวนตัวภายใน

หองพัก !! 
 **กรุณาเตรียมชุดวายน้ํา เพ่ือความสะดวกในการเลนน้ํา** 
 



 

 

 
 

วันที่สาม สวนน้ําพุรอนเท่ินไต – อิสระทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมของรีสอรท – ข้ึนกระเชา
ไฟฟ�า – บานา ฮิลส – สะพานมือ – สวนดอกไมแหงความรัก – หองเก็บไวน 
(B/L/D) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 
 อิสระทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมภายในรีสอรท **หมายเหตุ** บริการที่สามารถใช

บริการไดฟรีภายในรีสอรท อาท ิสระวายน้ํา สระนวดจากุซซ่ี บริการออนเซ็น  บริการ
ซาวนาอบไอน้ํา สวนสนุกน้ํา สวนดอกไม และสวนไดโนเสาร 

 



 

 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเขาบานาฮิลสดวย กระเชาไฟฟ�าบานาฮิลส กระเชาไฟฟ�า
ที่บานา ฮิลสน้ีมีดวยกันท้ังหมด 3 สายแตละสายก็จะพาทานไปยังจุดตางๆ หากทาน
ไหนช่ืนชอบการน่ังกระเชา สัมผัสอากาศหนาวและชมวิวทิวทัศนก็สามารถน่ังไดแบบ
ไมจํากัด (รวมคากระเชาแลว)  
นําทานสู บานาฮิลล ด่ืมด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 
กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาว
ที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลา
ประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท 
และไดช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล 
เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ต้ังอยูทางตะวันตกของดานัง ซ่ึงการ
ทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบ
โดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมัยท่ีฝร่ังเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนนข้ึนไปบน
ภูเขา สรางที่พัก ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใชเปนท่ีพักผอน เน่ืองจากที่น่ีมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉล่ียทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทาน้ัน 
 



 

 

 
 

นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดซ่ึงอยู
บนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนง
ที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก 
ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็ม
อ่ิม 
 

 
 
หลังจากน้ันนําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เปน
สวนดอกไมสไตลฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม
ทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ท่ีไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูป



 

 

ออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับสัมผัสบรรยากาศ
ที่สุดแสนจะโรแมนติก 
 

 
 
นําทานชม โรงเก็บไวน เปนหองเก็บไวนที่มีลักษณะคลายถ้ําที่ถูกสรางข้ึนมา ต้ังอยูบน
เขาบานาฮิลส โดยหองแหงน้ีจะถูกจัดออกเปนหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชม
สถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเปนรูปแบบตางๆ หลากหลายสไตล 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนบานา ฮิลส เมนูอาหารแบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ (7) 
พักที่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานาฮิลสสอรทหรูระดับ 4 

ดาว 
กรณีหองพักแบบ 3 ทานเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงประเภทหองพัก 
 

 



 

 

วันที่ส่ี บานาฮิลส – สวนสนุกแฟนตาซีพารค – วัดหลินอ๋ึง – หวดมีเค – ตลาดฮาน (B/L/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

หลังจากอาหารเชิอิสระทานสนุกสานกับเคร่ืองเลนตางๆใน สวนสนุกแฟนตาซีพารค 
ทองเท่ียวชมความงามสไตลฝร่ังเศส ในชวงเชาทานก็จะไดสัมผัสบรรยากาศสวยไป
อีกแบบนึง 
 

 
 
 
รวมคาเขา คากระเชาไฟฟ�า และคาเคร่ืองเลนภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 
ยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนข้ีผึ้ง ราคาคาเขา 100,000.- ดอง 
 
 
เคร่ืองเลนที่กําลังเปนที่ยอดฮิตสําหรับทานท่ีช่ืนชอบการเลน เกมส 4D และ 5D 
โดยแตละหองของเคร่ืองเลนจะมีเน้ือเร่ืองที่แตกตางกันใหทานไดสนุกสานกับการ
เลน อาทิ เกมสลาคาบอย ภายในหองเกมสจะมีที่น่ังคลายอานมาพรอมกับปน
ใหกับทาน ประนึงวาทานกําลังข่ีมาอยู และไลลาศัตรู สัมผัสการเลนเกมแนวใหม ที่
ใหความสมจริงแบบครบรส ที่น่ีถือเปนอีกทางเลือกที่จะทําใหประสบการณการเลน
เกมแบบเดิมๆของทานเปล่ียนไป 
 



 

 

 
เสียว ตับ ไต ไส พุงกระเพ่ือม ทองไสปم�นป�วน ไปกับเคร่ืองเลน ยักษตกตึก เคร่ืองเลน
ที่สูงที่สุดในเคร่ืองเลนทั้งหมด เคร่ืองจะคอยๆพาคุณข้ึนไปจุดสูงสุดดานบน ระหวาง
ทางก็ปลอยใหชมวิวเพลินๆบนน้ัน เมื่อทานนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดน้ันก็จะปลอย
ทานด่ิงพสุธาสูพ้ืนดวยความแรงจากความสูงในสภาพไรการควบคุมที่ทําใหคุณแทบ
ลืมหายใจ 
สนุกสุดมันสกับเคร่ืองเลนสุดคลาสสิก รถบ๊ัม ขับรถ..บ๊ัมกันใหสะใจ สนุกเราใจไปกับ
การบ๊ัมรถใสกัน ผูที่หลงใหลเสียงเพลงจังหวะมันสๆ และความกระแทกกระเทือน 
ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยูดวยกันพลาดไมไดกับเคร่ืองเลนน้ี 
เปล่ียนมาเลนอะไรเบาๆกันบางกับ BACK TO JURASSIC เปนหองแบบวิทยา
ศาตรใหทานไดเห็นวิวัฒนาการของไดโนเสาร เหมาะสํารับเด็กๆ หรือผูท่ีช่ืนชอบได
โดนเสารใหทานไดเห็นการพัฒนาของไดโนเสารอยางใกลชิดใบแบบที่ทานไมเคยพบ
เห็นท่ีไหนมากอนอยางแนนอน จากน้ันก็พักใหหายเหน่ือยที่โซนเคร่ืองด่ืมและอาหาร 
กับมุมสุดชิคแสนนารักๆกันสักหนอย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 
 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูง
ใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลท่ีต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลัง
ชนภูเขา ต้ังอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก
ปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุต 
ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอด
อารมณทุกอยางของมนุษยซ่ึงแฝงไวดวยคติธรรม 
 
 

สําหรับทานท่ีมาเวียดนามแลวอีกหน่ึง
ส่ิงที่เปนที่ไฮไลทของการมาเย่ือนเลยน้ันก็
คือการไดมาทานเฝ�อแบบตนฉบับ ไมวา
จะเผ็นเฝ�อหมู ไก หรือทานที่ช่ืนชอบการ
ทานเน้ือวัวก็สามารถหาล้ิมลองไดในเมือง
ดานัง หากชอบทานเผ็ดก็ใสพริกแบบสไตลของเวียดนาม บีบมะนาวเพ่ิมความจัดจาน 
!!  
 
 
นําทานถายรูป หาดมีเค เปนหาดที่มีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองดานัง เน่ืองจากมีหาด
ทรายขาวทอดยาวและน้ําทะเลใสสวยงาม ชายหาดน้ีไดรับความสนใจไปท่ัวโลก



 

 

ในชวงสงครามเวียดนาม เม่ือทหารอเมริกันใชเปนพ้ืนที่พักผอนหยอนใจ และเรียก
หาดน้ีวาหาดไชนา หลังจากสงครามส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็เปนที่นิยมในหมูคนทองถ่ิน
และนักทองเที่ยว และมีรีสอรตหรูผุดข้ึนหลายแหง ซ่ึงริมหาดก็จะมีเรือกระดงของ
ชาวบานท่ีทําประมงแถวๆน้ีลอยลําอยู อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจ 
 

 
 
เดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ต้ังอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพาน
ขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�นหญิงสวยงาม มีทั้งของ
สดและของที่ระลึกใหเลือกซ้ือ 
 
 
 

ณ ตลาดฮานแหงน้ีมีของฝากใหทานเลือกซ้ือ
มากมายไมวาจะเปนขนม เส้ือผาชุดชุดอาวหญาย เม็ด
บัวอบแหงกาแฟข้ีชะมด และท่ีเปนของฝากที่ข้ึนช่ือ
สําหรับการมาเวียดนามคงหนีไมพนกาแฟ ซ่ึงเปนของ
ฝากที่หากมาเวียดนามแลวไมซื้อคงจะไมไดน้ันคือกาแฟ อาทิ G7 Coffee 
,Legend Coffee  
 
 



 

 

 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

18.55  เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอก แอรเวย เท่ียวบินท่ี PG 998 
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่อง) 

20.50   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความประทับใจ 
 

*************************************************** 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ** 
 

 
อัตราคาบริการ 
 
 
กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ/เด็ก 
พักหองละ 2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาทัวร  

ไมรวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

02 – 05 พฤศจิกายน 
2562 14,999 5,500 10,999 

07 – 10 พฤศจิกายน 
2562 15,999 5,500 11,999 

14 – 17 พฤศจิกายน 
2562 15,999 5,500 11,999 

15 – 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 5,500 11,999 
16 – 19 พฤศจิกายน 
2562 15,999 5,500 11,999 

21 – 24 พฤศจิกายน 
2562 14,999 5,500 10,999 

22 – 25 พฤศจิกายน 15,999 5,500 11,999 



 

 

2562 
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 12,999 5,500 10,999 
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 16,999 5,500 12,999 
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,999 5,500 10,999 
12 – 15 ธันวาคม 2562 15,999 5,500 11,999 
13 – 16 ธันวาคม 2562 15,999 5,500 11,999 
14 – 17 ธันวาคม 2562 15,999 5,500 11,999 
21 – 24 ธันวาคม 2562 15,999 5,500 11,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน 
และหัวหนาทัวรทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงประเภทหองพัก ในกรณีหองพักเต็ม** 
พักเด่ียวเฉพาะบานาฮิลสเพ่ิม 3,000 บาท / ทาน 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาต๋ัวไปใหกับการสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวรทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัว
ทานเอง 
 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
กรุณาชําระมัด ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากเปนไฟลทบินเหมาลําทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็ม
จํานวนใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ 
กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง 
หมายเหตุ : เม่ือม่ืการอออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสาย
การบิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 



 

 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเท่ียวตาม
รายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง   
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ัง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถ่ิน และหัวหนาทัวรทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน  
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
เง่ือนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาท ตอทานเพ่ือสํารองที่

น่ัง 
2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 

21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น



 

 

เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทั้งหมด ท้ังน้ี ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
เง่ือนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวี



 

 

ซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
เน่ืองจากเปนชวงเทศกาลปใหม ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญ
เปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึง
มีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองข้ึนไปบนเคร่ืองบินดังน้ี แบตเตอร่ี
สํารองสามารถนําใสกระเป�าติดตัวถือข้ึนเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�านอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถ
นําข้ึนเคร่ืองไดไมมีการจํากัดจํานวน  



 

 

3.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh 
สามารถนําข้ึนเคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟ�ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําข้ึนเคร่ือง
ในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
 

******************************************************* 


