
 

 

รหัสทัวร B2B1903406 
ทัวรเวียดนามกลาง สุดฟน...เวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 
(พักบนบานาฮลิล) 4 วัน 3 คืน (VZ) 
วัดเทียนมู   ตลาดดองบา   ลองเรือแมน้ําหอม   พระราชวังไดโนย   บานาฮิลล 
สวนสนุก The Fantasy Park   สวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR 
สะพานโกลเดนบริดจ   วัดหลินอ๋ึง   หมูบานแกะสลักหินออน   หมูบานกั๊มทาน 
น่ังเรือกระดง   สะพานญี่ปุ�น   บานเลขที่ 101   สะพานมังกร   ตลาดฮาน 

 

 



 

 

 
 

เมืองดานัง | เมืองเว | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล | สะพานทอง  | พระราชวงัไดโนย 
น่ังเรือกระดง | พักบนบานาฮิลล | พักโรงแรม 4 ดาว (2 คืน) | เมนูพิเศษกุงมังกร 

 
 

 
  
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว –  
วัดเทียนมู-ตลาดดองบา – ลองเรือแมนํ้าหอม (VZ960 : 10.50-12.30) 

08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 8 
เคานเตอร Q สายการบิน เวียดเจ็ทแอร (VZ) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ 

10.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR 
เท่ียวบินที่ VZ960 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว

เดนิทาง มกราคม - มีนาคม 2563  

ราคาเริ�มต้นเพยีง ��,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที� 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว ้- วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - 
ลอ่งเรือแม่นํ�าหอม     (VZ960 : 10.50-12.30) 

วันที�  2 : เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล ์- กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวน
ดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเดน้บรดิจ ์- พกับนบานาฮิลล ์

วันที� 3 : นั�งกระเชา้ลงบานาฮิลล ์- เมืองดานัง - วัดหลินอึ�ง - หมู่บา้นแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่
บา้นกั�มทาน - นั�งเรือกระดง้ - สะพานญี�ปุ่ น - บา้นเลขที� 101 - เมืองโบราณฮอยอนั - เมืองดานงั 

วนัที� 4 : เมืองดานงั - สะพานมงักร - ตลาดฮาน - ดานงั (สนามบินดานงั) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)     
             (VZ961 : 13.15-14.55)    



 

 

นําทานรับสัมภาระ หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทาน
อาหารกลางวัน (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 

 ออกเดินทางสู เมืองเว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปนเมืองเกาของ
เวียดนามในสมัยที่ปกครองดวยกษัตริย (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใชคําวา 
Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริยในราชวงศเหงียนทุกพระองค ตั้งแตองคที่ 1 ถึง
องคที่ 13 จะประทับอยูที่พระราชวังแหงน้ี เปนเวลานานถึง 150 ป เวจึงมีชื่อวาเปน
เมืองของกษัตริย และเปนที่มาของตนแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เชน อาหาร
เวียดนาม และ ชุดประจําชาติ อาวหญาย หรือชุดประจําชาติของสตรีเวียดนาม  
นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนยกลางทางพุทธศาสนา
นิกายเซน โดดเดนดวยเจดียทรงเกง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาท้ังหมด 7 
ชั้น โดยแตละชั้นแทนชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา นอกจากน้ันยังมีศิลาจารึก 
ระฆังสําริดขนาดใหญมีน้ําหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปم�นเทพเจา 6 องค 
คอยปดเป�าความชั่วรายออกไปจากวัด วัดแหงน้ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและ
การเมืองเวียดนามดวยเชนกัน เมื่อป พ.ศ. 2506 เจาอาวาสของวัดไดขับรถออสติน
สีฟ�าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซงอนหรือเมืองโฮจิมินหในปจจุบัน เพ่ือประทวงการบังคับ
ใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต และใชความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบู
ชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแหงน้ีทานจะไดเห็นรถออสตินสีฟ�าคัน



 

 

ดังกลาวจัดแสดงอยูภายในวัด 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญชื่อดังของเมืองเว 
รวบรวมสินคาเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เชน เสื้อผา กระเป�าเดินทาง ของใช 
ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของที่ระลึกตางๆ อิสระใหทานไดเดินชมและเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
นําทาน ลองเรือมังกร หรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระที่น่ังในอดีต ไปตาม
แมน้ําเฮืยงยางหรือแมน้ําหอม ใหทานไปชมวิวทิวทัศนของสองฝم�งแมน้ําท่ีเต็มไปดวย
บานเรือนแบบเวียดนามสมัยกอนที่ยังคงเอกลักษณรูปแบบเดิมไว ตลอดจนวิถีชีวิต
ของชาวพื้นเมืองสองฝم�งแมน้ําที่ขุดทรายขายเปนอาชีพหลัก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม MODIAL HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา   พักเมืองเว 1 คืน 

วันที่2 
เมืองเว - พระราชวังไดโนย - บานาฮิลล - กระเชาลอยฟ�า –  
สวนสนุก  The Fantasy Park - สวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR - 
สะพานโกลเดนบริดจ - พักบนบานาฮิลล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สรางตามความเชื่อแบบจีน 
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ซึ่งจําลองแบบมา
จากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรุงปกกิ่งประเทศจีน และ
การกอสรางพระตําหนักตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดไดนําอิฐ
มาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนสงจากทางเรือ คําวาพระราชวังตองหาม กลาววา



 

 

ภายในพระตําหนักชั้นในสุด จะเปนเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเทาน้ัน หาม
บุคคลที่ไมใชเครือญาติของกษัตริยเขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไมมีสิทธิ์
ออกมาภายนอกได คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแหงน้ีวาพระราชวังตองหาม 
เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกูกงวาพระราชวังตองหามเชนเดียวกัน พระราชวังได
โนย มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวย  คูน้ําขนาดใหญทั้งสี่ดาน (คลาย
กับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแหงน้ีใชเปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศ
เหงียนมาทุกพระองค ตั้งแตจักรพรรดิยาลอง องคที่ 1 จนถึง องคที่ 13 จักรกรพรรดิ
เบาได กษัตริยองคสุดทาย ซึ่งทรงสละอํานาจใหกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห
เดียม เมื่อป พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศจักรี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนู SEAFOOD) 
บาย 

 นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงดานัง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง
ทองเที่ยวตากอากาศมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง
บานพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตป 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรั่งเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําใหบา
นาฮิลลถูกทิ้งรางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปนเมือง
ทองเที่ยวตากอากาศแหงน้ีอีกครั้งในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง กระเชาลอย
ฟ�า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพื่อใชเปนเสนทางสําหรับขึ้นไปยังยอด
เขา 
นําทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณที่เต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการ
ของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลน
ภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนที่ใช
ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรูปแบบมีให



 

 

ทานเลือก อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให
ทุกทานระทึกขวัญไปกับเครื่องเลน รถราง บานผีสิง และอีกมากมาย นอกจากน้ียังมี
รานชอปปم�งใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย    

หลังจากน้ันเดินเที่ยวชมโซน สวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม
สไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ที่มีมุม
ถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลลตาม
อัธยาศัย 
จาก น้ั น อิสระให ท าน เดิ น ชม  สะพ าน โกล เด นบริดจ  (Golden Bridge) 
สะพานลอยฟ�าในอุงมือยักษ ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่พึ่งเปดใหนักทองเที่ยวได
เที่ยวชมไดไมนานมาน้ี มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 
เมตร โคงไปตามแนวเขา จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ 
ผูออกแบบจะทําใหรูสึกราวกับวากําลังเดินอยูบนเสนดายสีทองที่ทอดอยูในหัตถของ
เทพ อิสระใหทานไดถายภาพและชมวิวทิศทัศน 

 

 
 

 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (INTER BUFFET)  
ที่พัก โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  

ระดับ 4 ดาว พักบนบานาฮิลล 1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ทานบนบานาฮิลล ใชหองแบบ FAMILY BUNK (เตียง 
2 ช้ัน / 2 เตียง) คิดเพ่ิมทานละ 300 บาท 

วันที่3 
นั่งกระเชาลงบานาฮิลล - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมูบานแกะสลักหินออน - 
เมืองฮอยอัน - หมูบานกั๊มทาน - นั่งเรือกระดง - สะพานญี่ปุ�น –  
บานเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - เมืองดานัง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 

 
 

สมควรแกเวลานําทาน นั่งกระเชาลงจากบานาฮิลล  จากน้ันออกเดินทางสู เมือง
ดานัง ตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูหางจากเมืองฮานอยไป
ทางทิศใต 764 กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทางทิศเหนือ 964 
กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับจังหวัดกวางนาม สวน
ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานังเปนเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหิน
ออนสลับซับซอน และยังเปนเมืองทาที่สําคัญเพราะในแถบน้ีมีหมูบานชาวประมง
จํานวนมากจึงทําใหเกิดเปนเมืองทาทางการคาท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของเวียดนาม 
นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Temple) นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึง



 

 

แกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ต้ังดี หันหนา
ออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไป
กราบไหวขอพรใหชวยปกปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ 
ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มี
เอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรมอยาง
ลึกซึ้ง ตอมา นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ํา
ฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�น
หญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ   
แวะชม หมูบานแกะสลักหินออน ที่น้ีนับเปนหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะสลักที่ลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลาย
แขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลป�ภายในตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เปน
เมืองขนาดเล็กริมฝم�งทะเลจีนใตทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ตั้งอยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเปนเมืองทาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต หางจากดานัง ประมาณ 25 กม. เปนแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงในเวียดนาม ในป ค.ศ. 1999 องคการยูเนสโกไดขึ้น
ทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเปนมรดกโลก ดวยเหตุผลวาเปนตัวอยางของ
เมืองทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสาน
ศิลปะและสถาปตยกรรมทั้งของทองถิ่นและของตางชาติไวไดอยางมีเอกลักษณ และ
อาคารตางๆภายในเมืองไดรับการอนุรักษใหอยูในสภาพเดิมไวไดเปนอยางดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย 



 

 

 “สุดคุมแถมฟรีพิเศษ”  ใหลูกคาสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระดง (Cam 
Thanh Water Coconut Village) ที่หมูบานกั๊มทาน ซึ่งหมูบานเล็กๆในเมือง
ฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามที่น่ีเปนที่พักอาศัยของ
เหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอ
กันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 
นําทานเดินทางสู สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดยชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุง
กระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ซึ่งสรางเช่ือมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้น
เมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ
เดียวกัน 
นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหน่ึง หลัง
บานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน 
สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่
เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลานเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเช่ือมตอสวน
ที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู  
จากน้ันอิสระใหทานเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่
ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองน้ีมีเสนหมาก บานเกา
โบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซึ่งไดรับการอนุรักษ
ไวเปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาต่ืนตาท้ังบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประ
ชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ   ระหวางทางขากลับสูเมือง
ดานัง  นําทานเดินทางกลับสู เมืองดานัง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   (เมนู SEAFOOD LOBTSER) 
ที่พัก โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา   พัก

เมืองดานัง 1 คืน 

วันที่4 เมืองดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ)     (VZ961 : 13.15-14.55)    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 
 

นําทานผานชม สะพานมังกร ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหน่ึงของ
เมืองดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความ
ยาว 666 เมตร และความกวาง 37.5 เมตร มีถนน 6 ชองจราจร โดยไดเปดใชงาน
ตั้งแตป 2013 ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ไดรับแรงบันดาล
ใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพันปมาแลว 
นําทานเดินเที่ยวชอปปم�งใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทั้ง
ชาวเวียดนามและชาวไทย สินคาที่โดเดนคือ งานหัตถกรรม เชน ภาพผาปกมืออัน
วิจิตร โคมไฟ ผาปก กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) และนอกจากน้ันยังมีสินคาอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เชน เสื้อ
เวียดนาม ของสด ของแหง เสื้อผา กาแฟ สินคาที่ระลึก หมวก รองเทา กระเป�า 
รวมถึงสินคาพ้ืนเมือง ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปจจุบันไดอยาง
แทจริง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากและถายภาพตามอัธยาศัย  สมควรแกเวลา
นําทานเดินทางสู สนามบินดานัง เพ่ือนําทานเดินทางกลับประเทศไทย 

 รับประทานอาหารกลางวันบนรถบัส  (บั๋นหม่ีหรือขนมปงเวียดนาม) 
13.15 น. เดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR 

เท่ียวบินที่ VZ961 
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ : สุดฟน...เวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 
(พักบนบานาฮิลล) 4 วัน 3 คืน โดย VZ     

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2 

ทาน 
ทานละ 

ผูใหญพัก 3 ทาน 
ทานละ (บนบานา

ฮิลล) 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

วันที ่01-04 มกราคม 2563 12,999 13,299 12,999 12,999 4,000 

วันที ่02-05 มกราคม 2563 13,999 14,299 13,999 13,999 4,000 

วันที ่10-13 มกราคม 2563 12,999 13,299 12,999 12,999 3,500 

วันที ่21-24 มกราคม 2563 12,999 13,299 12,999 12,999 4,000 

วันที่ 24-27 มกราคม 2563 14,999 15,299 14,999 14,999 4,000 

วันที่ 28-31 มกราคม 2563 12,999 13,299 12,999 12,999 4,000 

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ 2563 12,999 13,299 12,999 12,999 3,500 

วันที่ 25-28 กุมภาพันธ 2563 11,999 12,299 11,999 11,999 3,500 

วันที ่01-04 มีนาคม 2563 11,999 12,299 11,999 11,999 3,500 

วันที ่03-06 มีนาคม 2563 11,999 12,299 11,999 11,999 3,500 

วันที ่09-12 มีนาคม 2563 11,999 12,299 11,999 11,999 3,500 

วันที ่10-13 มีนาคม 2563 11,999 12,299 11,999 11,999 3,500 

วันที ่13-16 มีนาคม 2563 12,999 13,299 12,999 12,999 3,500 

วันที ่14-17 มีนาคม 2563 12,999 13,299 12,999 12,999 3,500 

วันที ่15-18 มีนาคม 2563 11,999 12,299 11,999 11,999 3,500 

วันที ่23-26 มีนาคม 2563 10,999 11,299 10,999 10,999 3,500 

วันที ่26-29 มีนาคม 2563 12,999 13,299 12,999 12,999 3,500 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 

 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ทานบนบานาฮิลล ใชหองแบบ FAMILY BUNK 
 (เตียง 2 ช้ัน / 2 เตยีง) คิดเพ่ิมทานละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,500บาท / ทาน / ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 



 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 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] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคเุทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ทาน 


