
 

 

รหัสทัวร TTN2000422 

ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร.. โอโหหห บานาฮลิลจุใจ  4วัน 3คืน (VZ) 

เมืองเว – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา – ลองเรือแมน้ําหอม - พระราชวังไดโนย - รานเยื่อไมไผ – 
เมืองดานัง – บานาฮิลล – กระเชาลอยฟ�า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไมLE 
JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเดนบรดิจ - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน -
บานแกะสลักหินออน – หมูบานกัม๊ทาน – ลองเรือกระดง – เมืองโบราณฮอยอัน – วดัฟุกเกี๋ยน – 
สะพานญี่ปุ�น – ศาลกวนอ ู– สะพานมังกร - ตลาดฮาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

โดยสายการบิน  VIETJET AIR 

 

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

*ตั๋วเครื่องบินสําหรับ เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ราคา 2,000 บาท/ทาน* 
 
 
 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 2 ป

ขึ้นไป 
พักเด่ียว 

หมาย
เหต ุ

26-29 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 วัน
ตรุษจีน 

27-30 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 วัน
ตรุษจีน 

01-04 กุมภาพันธ 2563 13,588 13,588 4,000  
15-18 กุมภาพันธ 2563 13,588 13,588 4,000  
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,588 13,588 4,000  
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 13,588 13,588 4,000  

01-04 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
05-08 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
09-12 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
10-13 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  
12-15 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
19-22 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
20-23 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
21-24 มีนาคม 2563 13,588 13,588 4,000  
24-27 มีนาคม 2563 11,888 11,888 4,000  



 

 

เงื่อนไขสําหรับพักบนบานาฮิลล 3 ทาน และพักแบบครอบครัว 
 (บานาฮิลลไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน) 
1. เด็กอายุต่ํากวา 11 ป และสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมเสริม

เตียง ไมคิดเพิ่ม 
2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง ) ไมคิดเพิ่ม 
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ชัน้ 1 เตียง / เตียงใหญ 1 เตียง ) เพิ่ม 600 บาท 

ตอทาน 
4. กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบานาฮิลล เพิ่ม 2,000 บาท ตอทาน 
หมายเหตุ : หองพัก FAMILY SUPERIOR มีคอนขางจํากัด หากทานประสงคจะพักหอง
ดังกลาว กรุณาสอบถามหองพักมาทางบริษัทกอนทําการจองทวัร 
 

 

**ราคานี้ไมรวมคาทปิไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน      ในสวน
ของหัวหนาทัวรที่ดแูลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 
 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว – วัดเทียนมู – ตลาดดอง
บา – ลองเรือแมนํ้าหอม - แตงชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น 

 
08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา

หมายเลข 10 เคานเตอร U สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ)  โดยมีเจาหนาท่ีคอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

10.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960  

12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรบัสัมภาระ หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู
ตัวเมืองดานัง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทองถ่ินประเทศเวียดนาม
เหมือนกับเวลาทองถ่ินประเทศไทย) 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนูอาหารเวียดนาม (1) 
  ออกเดินทางสู เมืองเว เปนเมืองเกาของเวียดนามในสมัยท่ีปกครองดวยกษัตริย 

(เวียดนามและชาติตะวนัตกจะใชคําวา Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริยในราชวงศ
เหงียนทุกพระองค ตัง้แตองคท่ี 1 ถึงองคท่ี 13 จะประทับอยูที่พระราชวังแหงน้ี เปน
เวลานานถึง 150 ป เวจึงมีชื่อวาเปนเมืองแหงกษัตริย และเปนท่ีมาของตนแบบทาง
วัฒนธรรมเวียดนาม เชน อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ อาวหญาย หรือชุด
ประจําชาติของสตรีเวียดนาม  
นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู วัดชื่อดังของเมอืงเว ศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกาย
เซน โดดเดนดวยเจดียทรงเกง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาท้ังหมด 7 ชั้น 
โดยแตละชั้นแทนชาตภิพตางๆ ของพระพุทธเจา นอกจากนั้นยังมศีิลาจารึก ระฆัง
สําริดขนาดใหญมีนํ้าหนักถึง 2000 กโิลกรมั รวมถึงรูปปم�นเทพเจา 6 องค คอยปด
เป�าความชัว่รายออกไปจากวัด วดัแหงนี้มีความสําคัญทางประวติัศาสตรและ
การเมืองเวียดนามดวยเชนกัน เม่ือป พ.ศ. 2506 เจาอาวาสของวัดไดขับรถออสตินสี
ฟ�าไปเผาตัวเอง ณ กรงุไซงอนหรือเมืองโฮจิมนิหในปจจุบัน เพื่อประทวงการบงัคบัให
ประชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต และใชความรุนแรงขดัขวางการฉลองวันวิสาขบูชา
ของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแหงน้ีทานจะไดเห็นรถออสตินสีฟ�าคันดังกลาว
จัดแสดงอยูภายในวัด 
จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญชื่อดังของเมืองเว 
รวบรวมสินคาเวียดนามมากมายเกือบทุกชนดิ เชน เส้ือผา กระเป�าเดินทาง ของใช 
ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของที่ระลึกตางๆ อิสระใหทานไดเดินชมและเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
นําทาน ลองเรือมังกร หรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระท่ีนั่งในอดีต ไปตามแมนํ้า
เฮืยงยางหรือแมน้ําหอม ใหทานไปชมวิวทิวทัศนของสองฝم�งแมนํ้าที่เต็มไปดวย
บานเรือนแบบเวียดนามสมัยกอนท่ียังคงเอกลักษณรูปแบบเดิมไว ตลอดจนวิถีชวีิต
ของชาวพ้ืนเมืองสองฝم�งแมนํ้าท่ีขุดทรายขายเปนอาชีพหลงั 
 
 
 



 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พรอมสวมชุดจักรพรรดิ (2)  
 ในการรบัประทานอาหารเย็น ทุกทานจะไดสวม ชุดประจําราชวงศเวียดนาม เพ่ือ
ถายภาพเปนที่ระลึกหลังรับประทานอาหาร โดยชุดจะเปนชดุประจําตําแหนงใน
พระราชวังเวียดนามในสมัยโบราณ ซึ่งแตละตําแหนงก็จะมีสีสันแตกตางกันออกไป 

ที่พัก โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง เมืองเว – พระราชวังไดโนย - รานเยื่อไมไผ – เมืองดานัง – บานาฮิลล– 
กระเชาลอยฟ�า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไมLE JARDIN 
D’AMOUR -สะพานโกเดนบริดจ (Golden Bridge)  

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สรางตามความเชื่อแบบจีน 
โดยสถาปนกิชาวฝรัง่เศส เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ซึ่งจําลองแบบมา
จากพระราชวงักูกงหรอืพระราชวังตองหามท่ียิ่งใหญของกรุงปกกิ่งประเทศจีน และ
การกอสรางพระตําหนกัตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวงัทั้งหมดไดนําอิฐ
มาจากประเทศฝรัง่เศสโดยการขนสงจากทางเรือ คําวาพระราชวังตองหาม กลาววา
ภายในพระตําหนักชั้นในสุด จะเปนเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเทานั้น หามบุคคล



 

 

ท่ีไมใชเครือญาติของกษัตริยเขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไมมีสิทธิ์ออกมา
ภายนอกได คนท่ัวไปจึงเรียกพระราชวังแหงน้ีวาพระราชวังตองหาม เหมือนกับที่คน
จีนเรียกพระราชกูกงวาพระราชวังตองหามเชนเดียวกัน พระราชวังไดโนย มีลักษณะ
เปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ลอมรอบดวย  คูนํ้าขนาดใหญท้ังสี่ดาน (คลายกับพระราชวัง
สวนจิตรลดา) พระราชวังแหงนี้ใชเปนท่ีประทบัของกษัตริยในราชวงศเหงียนมาทุก
พระองค ตัง้แตจักรพรรดิยาลอง องคที ่1 จนถึง องคท่ี 13 คือจักรพรรดิเบาได 
กษัตริยองคสุดทาย ซึ่งทรงสละอํานาจใหกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดนิหเดียม 
เม่ือป พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 8 ของราชวงศจักร ี
 นําทานแวะชม รานเย่ือไมไผ รานของฝากไมวาจะเปน หมอน ถุงเทา ผาเช็ดตัว ลวน
แลวแตผลิตมาจากเยื้อไมไผท้ังหมด อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกและสินคา
พ้ืนเมืองมากมาย 
ออกเดินทางสู เมืองดานัง ตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูหาง
จากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764 กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทางทิศ
เหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตติดกบัจังหวดั
กวางนาม สวนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต เมืองดานังเปนเมืองท่ีมีหาดทรายขาว 
และมีภูเขาหินออนสลับซับซอน และยังเปนเมืองทาที่สําคัญเพราะในแถบน้ีมีหมูบาน
ชาวประมงจํานวนมากจึงทําใหเกิดเปนเมืองทาทางการคาที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของ
เวียดนาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนู Seafood (4) 
นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงดานัง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมอืงดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง
ทองเท่ียวตากอากาศมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง
บานพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตป 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรัง่เศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําใหบา
นาฮิลลถูกท้ิงรางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรฐับาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปนเมือง
ทองเท่ียวตากอากาศแหงนี้อีกครั้งในป 2009 พรอมกบัไดมกีารสราง กระเชาลอย
ฟ�า ที่มีความสูงถงึ 5,801 จากระดับนํ้าทะเล เพ่ือใชเปนเสนทางสําหรับข้ึนไปยังยอด
เขา  หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR สวน
ดอกไมสไตลฝรั่งเศส ทีม่ีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ที่มี
มุมถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลลตาม
อัธยาศัย 
จากนั้นอิสระใหทานเดินชม สะพานโกเดนบริดจ (Golden Bridge) สะพานลอย
ฟ�าในอุงมือยักษ ซึง่เปนสถานที่ทองเท่ียวที่พึ่งเปดใหนักทองเท่ียวไดเท่ียวชมไดไม
นานมานี ้มคีวามสูงจากระดบันํ้าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคงไปตาม
แนวเขา จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบจะทําให
รูสึกราวกบัวากําลังเดนิอยูบนเสนดายสีทองท่ีทอดอยูในหัตถของเทพ อิสระใหทานได
ถายภาพและชมวิวทิศทัศน  

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

 
  
 
 
 

 



 

 

วันที่สาม สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน 
-บานแกะสลักหินออน – หมูบานกั๊มทาน – ลองเรือกระดง – เมืองโบราณฮอย
อัน – วัดฟุกเก๋ียน - สะพานญี่ปุ�น–ศาลกวนอู– สะพานมังกร 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

อิสระทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณท่ีเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการ
ของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลน
ภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง และเครื่องเลนท่ีใชระบบ
หยอดเรียญ) เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มหีลากหลายรูปแบบมีใหทาน
เลือก อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุก
ทานระทึกขวัญไปกบัเครื่องเลน รถราง บานผีสิง และอีกมากมาย นอกจากน้ียังมี
รานชอปปم�งใหทานไดเลือกซื้อของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย  
หรืออิสระเลน “รถราง หรือ Alpine coaster” เครื่องเลนข้ึนชื่อของประเทศ
เวียดนาม เปนรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไมอันตรายและไมหวาดเส่ียวจนเกินไป เปนรถไฟ
เหาะที่บังคับดวยมือ จะไปชาหรือเร็วขึ้นอยูกบัการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสา
มารนั่งได 2 ทาน หรือจะนั่งทานเดียวก็ได (การเลนรถไฟเหาะไมอนุญาตใหนํากลอง 
หรือมือถือข้ึนมาถายภาพ ทางเจาหนาที่จะมีจุดบรกิารถายภาพ 2 จุด ทานสามารถ
เลือกซื้อภาพตนเองไวเปนที่ระลึกไดในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการ
นักทองเที่ยว) เม่ือถึงเวลานัดหมายนําทุกทานลงกระเชาจากบานาฮิลล เพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวัน.. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง (7) 
นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เปนเมืองขนาดเล็กริมฝم�งทะเลจีนใตทางตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม ตัง้อยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเปน
เมืองทาท่ีใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจากดานงั ประมาณ 25 
กม. เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งในเวียดนาม ในป ค.ศ. 
1999 องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมอืงเกาของฮอยอันใหเปนมรดกโลก ดวย
เหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมยัคริสตศตวรรษท่ี 
15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมท้ังของทองถิ่นและของตางชาติไว
ไดอยางมีเอกลักษณ และอาคารตางๆ ภายในเมืองไดรับการอนุรกัษใหอยูในสภาพ
เดิมไวไดเปนอยางดี  
แวะชม บานแกะสลักหินออน ที่นี้นับเปนหนึง่ในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะสลักท่ีลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลาย
แขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลป�ภายในตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

 ออกเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ 
ที่ตั้งอยูในเมืองฮอยอัน ภายในจะเปนสวนมะพราวและมีแมนํ้าลอมรอบ ในชวงสมัย
สงครามนั้นจะเปนท่ีพักของเหลาทหารหาญ ในปจจุบันอาชีพหลักของคนท่ีนี่จะ
ประกอบอาชีพทําประมงเปนหลัก  
หลังจากนั้นนําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง ทานจะไดรับชมวฒันธรรมอัน
สวยงามของชาวทองถิน่ และระหวางที่ลองเรือกระดงอยูนั้นชาวบานท่ีนี้ก็จะมีการขับ
รองพลงพ้ืนเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเปนจังหวะดนตร ี(คาทิป
สําหรับคนพายเรือกระดง 40-50 บาท หรือแลวแตทานพึงพอใจ) 



 

 

 อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เท่ียวชม วัดฟุกเกี๋ยน เปนสมาคม
ชาวจีนท่ีใหญและเกาแกที่สุด เปนศูนยรวมของชาวจีนท่ีอพยพเขามาในชวงป พ.ศ.
2388-2428 จะเห็นไดจากบานเกาแกประจําตระกูลกวา 20 หลงั ปจจบุันใชเปนที่
พบปะของคนหลายรุน และเปนศูนยกลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน 
จุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัย
โบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดท้ิงไว เพื่อเปนสิริมงคล  

 เที่ยวชม สะพานญี่ปุ�น (Japanese Covered Bridge) อีกหน่ึงสัญลักษณสําคัญ
ของเมืองฮอยอัน ถูกสรางขึ้นมาแลวกวา 400 ป สะพานมีลักษณะโคงแบบ
สถาปตยกรรมญีปุ่�น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนคลื่นสวยงาม เดนิเขา
ไปกลางสะพานนําทานสักการะ ศาลกวนอ ูและเม่ือขามสะพานมายังอีกฝم�งหนึ่ง คุณ
จะพบเห็นบานเรือนเกาสไตลญี่ปุ�นแท ตลอดจนรานคารมิสองฝم�งถนนใหทานไดเลือก
ซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย 

 ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นําทานผานชม สะพานมังกร ถกูสรางขึ้นเพื่อเปน
แหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของเมืองดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นฟูประเทศและ
เศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกวาง 37.5 เมตร มีถนน 6 
ชองจราจร โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 2013 ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยี
สมัยใหม ที่ไดรบัแรงบนัดาลใจจากตํานานของเวียดนามเม่ือกวาหนึง่พันปมาแลว 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูอาหารไทย+กุงมังกร (8) 
ทีพ่ัก  โรงแรม Lavender Danang Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานสู วัดลินหอึ๋ง เปนวัดที่ใหญทีสุ่ดของเมือง

ดานัง ภายในวิหารแหงน้ีเปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจาองคตางๆ ตาม
ความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนีย้ังมีรปูปم�นปูนของเจาแมกวนอิมองคใหญ 
มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวางถึง35 เมตร มคีวามเชื่อท่ีวา
คอยปกปกรกัษาและคุมครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�ง วัดแหงนี้ยัง
เปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่มีคนใหความเคารพและเขามาสักการะเปนจํานวนมาก 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
               นําทานเดินเที่ยวชอปปم�งใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมท้ังชาว

เวียดนามและชาวไทย สินคาที่โดเดนคือ งานหัตถกรรม เชน ภาพผาปกมืออันวิจิตร 
โคมไฟ ผาปก กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชดุอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินคาอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เชน เส้ือ
เวียดนาม ของสด ของแหง เส้ือผา กาแฟ สินคาท่ีระลึก หมวก รองเทา กระเป�า 
รวมถึงสินคาพื้นเมือง ทานจะไดสัมผัสกับวิถชีีวิตของชาวเวียดนามในปจจุบันไดอยาง
แทจริง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากและถายภาพตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หมีข่วาง หรือขนมปงเวียดนาม (10)  
 จากนั้นนําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง เพ่ือเดินทางกลับ

ประเทศไทย 



 

 

13.15 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
VIETJET AIR (VZ) เท่ียวบินที่ VZ961  

14.55 น.    เดนิทางถงึ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคาไมรวมคาทิป** 
* ทานใดมไีฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง 
มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน  

 คารถโคชปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดืม่ 
คาซักรดี คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณปีระกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีนํา้หนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรคนไทยแลวแต
ความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
เดินทางขึ้นตํ่า 30 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดนิทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 7,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการ
จองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 จอยแลนดไมเอาตั๋วหกั 2,000 บาท/ทาน 

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นท่ีรออยู 

 หากชําระไมครบตามจาํนวน บรษิัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี
เงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 



 

 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตจุากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื 
การถกูปฏิเสธในกรณอ่ืีน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดลุย



 

 

พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนาํเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 

ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนงัสือเดนิทาง เรียงตามหองพัก) 
 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอื่นตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเนื้อวัว  ไมทานเนื้อหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
        (..............................................................) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
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3    
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