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วันที่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง (PG947 : 11.00-12.45) 
– น่ังกระเช้าขึน้บาน่าฮิลล ์– สะพานโกลเดน้บริดจ ์– 
สวนสนุก The Fantasy Park 

   
MERCURE BA NA HILL 

HOTEL ระดับ 4 ดาว 

2 

บาน่าฮิลล ์– น่ังรถไฟโบราณ – อุโมงคเ์ก็บไวน ์– 
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – ฮอยอัน – หมู่
บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอย
อัน – ชมโชว ์HOI AN IMPRESSION SHOW 

   

MEMORIES HOI AN 

RESORT  

*เกาะส่วนตัว* หรือเทียบเท่า

ระดับ 4 ดาว + 

3 
ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ดานัง – วัด
ลินห์อึ๋ง – ร้านเยื้อไม้ไผ่ – สะพานมังกร – APEC 
PARK – MIKAZUKI WATER PARK 

   

MIKAZUKI ระดับ 5 ดาว 

สไตลญ่ี์ปุ่ นติดทะเล 

มีแช่ออนเซ็น มีสวนน้ํา 365 

 

4 

 

 

 

ดานัง – ช้อปป้ิงตลาดฮาน – โบสถส์ีชมพู –สนามบิน

ดานัง – กรุงเทพฯ (PG948 : 13.35-15.30) 

 

  X  

*** กรุณาเตรียมค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ จาํนวน 800  บาท *** 

ค่าทปิหัวหน้าทัวรขึ์น้อยู่กับความพงึพอใจของลูกค้า 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
 

 
 
 

ไฮไลทข์องการท่องเที่ยวทริปนี้ 
พักโรงแรมหรูตลอดการเดินทาง 4วัน 3คืน 

     พักที ่MERCURE BA NA HILL (บาน่าฮิลล)์ แบบเต็มอิ่ม 1 คืน 

     พักที ่MEMORIES HOI AN RESORT พร้อมชมโชวอ์ลังการ  

     พักที ่MIKAZUKI ONSEN HOTEL โรงแรมสไตลญ่ี์ปุ่ นระดับ 5 ดาวพร้อมแชอ่อนเซ็น 

ชมสถานทีท่่องเทีย่วเก็บครบทุกไฮไลทข์องทุกเมืองมาไว้ในรายการเดียว 

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ตแ์บบจุใจ 2 มือ้ 2 สไตล ์

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – น่ังกระเช้าขึน้บาน่าฮิลล ์– สะพานโกลเด้นบริดจ ์– สวนสนุก  

                    The Fantasy Park  
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08.00 น.     พรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 
เคานเ์ตอร ์D สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และ
อาํนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง 

 
11.00 น. เหินฟ้าสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม เทีย่วบินที ่PG 947   
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ในอดีต “ดานงั” เคยเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัใน

ยุคเฟ่ืองฟูของเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันทั้งสนามบิน 
ศนูยก์ารคา้ รา้นอาหาร ท่ีพกั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านรบัสมัภาระ  

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นาํท่านเดินทางสู่ บาน่าฮิลล ์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเข้ามา

ปกครองเวียดนามไดม้ีการสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภูเขาสรา้งท่ีพกัโรงแรมสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหว่างการรบ ระหว่างท่ีนั่งกระเชา้ดว้ยความเสียวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิว
ธรรมชาติทัง้นํา้ตก Toc Tien และลาํธาร Suoi no (ในฝัน) 
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จากนัน้ น่ังกระเช้าขึน้สู่บาน่าฮิลล ์กระเชา้แห่งบาน่าฮิลลนี์ไ้ดร้บัการบนัทึกสถิติโลกโดย World Record ว่า
เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ มีความยาวทั้งสิน้ 5,042 เมตร และเป็น
กระเชา้ที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักท่องเท่ียวจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอก และบางจุดมีเมฆลอยตํ่ากว่ากระเชา้
พรอ้มอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทาํใหท่้านอาจลืมไปเสียดว้ยซํา้ว่าท่ีน่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็น
เฉลี่ยตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเท่านัน้จุดท่ีสงูท่ีสดุของบาน่าฮิลลม์ีความสงู 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าท่ี
อดุมสมบรูณ ์เช็คอินโซนใหม่    
 

 
นําท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดใหน้ักท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมานี ้มีความสูงจากระดับนํา้ทะเล 1,400 เมตร ความ
ยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือหินขนาดยกัษ์สองมือ ผูอ้อกแบบจะทาํ
ใหรู้ส้ึกราวกบัว่ากาํลงัเดินอยู่บนเสน้ดา้ยสีทองท่ีทอดอยู่ในหัตถข์องเทพ อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพและชมวิว
ทิวทศัน ์
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นาํทุกท่านไดส้มัผัสกับประสบการณท่ี์เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตาํนาน และจินตนาการของการผจญภัยท่ี สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้ง และ เคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เคร่ืองเล่นในสวนสนุกของบาน่าฮิลล ์มีหลากหลาย
รูปแบบมีใหท่้านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุท่ีชวนใหทุ้กท่านระทึก
ขวัญไปกบัเคร่ืองเล่น รถราง บา้นผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีรา้นชอ้ปป้ิงใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ของท่ี
ระลกึภายในสวนสนกุอีกดว้ย หากท่านไม่ประสงค ์หรือ อิสระเลน่ รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเลน่ขึน้ชื่อ
ของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อนัตรายและไม่หวาดเสียวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บงัคบั
ดว้ยมือ จะไปชา้หรือเร็วขึน้อยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารถนั่งได ้2 ท่าน หรือ จะนั่งท่าน
เดียวก็ได ้

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบนบาน่าฮิลล ์อาหารบุฟเฟ่ต ์ 

  พักที ่ MERCURE BA NA HILL HOTEL ระดับ 4 ดาว**** 
**ห้องพักบนบาน่าฮิลลส์าํหรับ 3 ท่าน จะเป็นเตียง 2 ชั้น มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 1,500 / ห้อง**  
**ห้องพักบนบาน่าฮิลลม์ีหลายตึก ซึ่งการตกแต่งห้องพักแต่ละตึกจะแตกต่างกันออกไป สามารถ
ทราบได้ว่าพักตึกไหน ณ วันที่เช็คอินเท่าน้ัน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถความคุมการจัดการห้องพัก
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ดังกล่าวได้ เน่ืองจากสิทธิ์ในการจัดการห้องพักทั้งหมดขึน้อยู่กับโรงแรม MERCURE BA NA HILL 
HOTEL เท่าน้ัน และจะไม่มีบริการเสริมเตียง หรือหากท่านต้องการพักเดี่ยวสามารถจ่ายค่าพักเดี่ยว
เพ่ิมได้กับเจ้าหน้าทีค่ะ** 

 
 
 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นาํท่าน น่ังรถไฟโบราณ ขึน้เขาเพื่อเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบาน่าฮิลล ์เป็นสถานท่ีเก็บไวนท่ี์มี
ความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอโุมงคจ์ะมีอณุหภูมิอยู่ท่ี 16 ถึง 20 องศา ว่ากนัว่าเป็นอณุหภูมิท่ีดีสาํหรบั
การบ่มไวน ์สถานท่ีแห่งนีถู้กเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสรา้งขึน้
ตัง้แต่ปี 1923 สมยัลา่อาณานิคมของฝรั่งเศส 

  

  นาํท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์
ถกูจดัเป็นสดัสว่นอย่างสวยงาม ท่ีมีมมุถ่ายรูปน่ารกัๆ ใหท่้านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ ไดเ้วลาสมควรนาํท่าน
นั่งกระเชา้ลงจากบาน่าฮิลล ์

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของประเทศเวียดนาม ใน

ปี พ.ศ. 2542 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ท่ีมีการผสมผสานศิลปะ 
สถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถ่ิน และของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลกัษณ ์และอาคารต่างๆ ภายในเมืองไดร้บัการ
อนรุกัษใ์หอ้ยู่ในสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

วันทีส่อง    บาน่าฮิลล ์– น่ังรถไฟโบราณ – อุโมงคเ์ก็บไวน ์– สวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR – ฮอยอัน 

– หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – ชมโชว ์HOI AN IMPRESSION 

                    SHOW 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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นาํท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านกั๊มทาน นาํท่านสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในเมืองฮอยอนั 
ภายในจะเป็นสวนมะพรา้ว และมีแม่นํา้ลอ้มรอบ ในช่วงสมยัสงครามนัน้จะเป็นท่ีพักของเหล่าทหารหาญ ใน
ปัจจบุนัอาชีพหลกัของคนท่ีนี่จะประกอบอาชีพทาํประมงเป็นหลกั  
นาํท่านทาํกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดร้บัชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถ่ิน และระหว่างท่ี
ล่องเรือกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นท่ีน่ีก็จะมีการขับรอ้งเพลงพืน้เมือง และนาํไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็น
จงัหวะดนตรี  
 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน นาํชมบา้นเลขท่ี 101 นับเป็นบา้นท่ีเก่าแก่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์

สวยงามท่ีสดุในเมืองฮอยอนั บา้น 2 ชัน้ท่ีโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสดัส่วนการใชง้านไวอ้ย่าง
ลงตวัตามแบบฉบบัชาวจีนดงัเดิม ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งรบัแขก และหอ้งครวั เป็นบา้นประจาํตะกลู Tan Ky ถกู
สรา้งมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกนัมาถึง 5 รุน่ 
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นาํท่านเดินทางสู ่MEMORIES HOI AN RESORT ระดับ 4 ดาว **** + 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
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เวลาประมาณ 20.00 น. นาํท่านสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมโชวส์ดุอลงัการท่ีมีชื่อว่า “ความ
ทรงจาํแห่งเมืองฮอยอนั” แสดงถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตรเ์ร่ืองราวต่างๆ ของเมืองฮอยอนั ชมแสงสีเสียง
อนัอลงัการ นกัแสดงชาย และหญิงกว่า 500 ชีวิต ใหท้่านเพลิดเพลินชมโชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
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   พักที ่ MEMORIES HOI AN RESORT  ระดับ 4 ดาว **** +  

 
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีน่ีนับเป็นหน่ึงในงานหัตถกรรมศิลปะของประเทศเวียดนาม
ภายในท่านจะไดพ้บกับงานแกะสลักท่ีลว้นประดิษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท่้านได้
เลือกชมงานหตัถศิลป์ภายในตามอธัยาศยั 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองดานัง ท่ีไดร้บัขนามนามว่าเป็นยุโรปเเห่งเอเชีย เเละยังเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของเวียดนาม 

วันทีส่าม  ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน – ดานัง – วัดลินหอ์ึ๋ง – ร้านเยือ้ไม้ไผ ่– สะพานมังกร 

                    – APEC PARK – MIKAZUKI WATER PARK  
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นาํท่านเดินทางสู่ วัดลินหอ์ึ๋ง เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั ภายในวิหารแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่
กวนอิมและเทพเจา้องคต่์างๆ ตามความเชื่อของชาวพืน้เมืองแถบนี ้นอกจากนีย้งัมีรูปป้ันปนูของเจา้แม่กวนอิ
มองคใ์หญ่ มีความสงูถึง 67 เมตร ซึ่งตัง้อยู่บนฐานดอกบวักวา้งถึง 35 เมตร มีความเชื่อท่ีว่าคอยปกปักรกัษา
และคุม้ครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งนีย้ังเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีคนให้ความ
เคารพ และเขา้มาสกัการะเป็นจาํนวนมาก 

 
นาํท่านแวะชม ร้านเย่ือไม้ไผ ่รา้นของฝากไม่ว่าจะเป็น หมอน ถงุเทา้ ผา้เช็ดตวั ลว้นแลว้แต่ผลิตมาจากเยือ้ไม้
ไผ่ทัง้หมด อิสระใหท่้านเลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึและสินคา้พืน้เมืองมากมายตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ่ต ์ 
บ่าย นาํท่านชม สะพานมังกร สะพานขา้มแม่นํา้สายหลกัของเมืองอย่าง แม่นํา้ฮาน ถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นจดุเชื่อมต่อ

สาํคัญดา้นเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟู
ประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร 
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โดยไดเ้ปิดใชง้านตั้งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก
ตาํนานเก่าแก่ของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพนัปีมาแลว้ 

 

นาํท่านแวะถ่ายรูป สวนเอเปค (APEC PARK) สถานที่ท่องเท่ียวแห่งใหม่ครอบคลมุพืน้ที่ 8,668 ตร.ม. ตัง้อยู่
ริมฝ่ังแม่นํา้ฮัน เมืองดานัง เปิดดาํเนินการวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2017  บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ 
ทางเดินปูดว้ยหิน สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแม่นํา้ฮัน มีพืน้ท่ีพักผ่อนมากมาย รา้นขายของท่ีระลึก 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รวมถึงศนูยข์อ้มลูนกัท่องเท่ียว ไฮไลทข์องสวน APEC แห่งนีคื้อ โดมขนาดยักษ์ท่ีสรา้ง
จากเหล็ก 200 ตนั มีลกัษณะเหมือน "ว่าวยกัษ"์   
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นาํท่านเดินทางสู่ Mikazuki Japanese Resorts & Spa รีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแห่งใหม่ของเมืองดานัง ใหท่้าน
อิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรมภายในรีสอรท์  
 - สวนน้ํา Mikazuki 365 เป็นสวนนํา้ท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของเวียดนาม พืน้ท่ีกวา้งขวางและกิจกรรมความ
บนัเทิงท่ีน่าต่ืนเตน้มากมาย สวนนํา้แห่งนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของศนูยร์วมความบนัเทิง มีทัง้โซนในร่มและกลางแจง้ 
ใหท่้านสนุกสนานกบัการเล่นสวนนํา้และเคร่ืองเล่น สไลเดอรม์งักร มีความยาวสงูสดุถึง 140 เมตร การลงเล่น
สวนนํา้ตอ้งใสช่ดุว่ายนํา้ หากท่านสนใจเลน่สวนนํา้ แนะนาํใหช้ดุว่ายนํา้ไปดว้ย 
- บ่อน้ําร้อนออนเซ็น มีทัง้พืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ีส่วนตวั การแช่บ่อนํา้จะช่วย เพิ่มการไหลเวียนโลหิตและ
การเผาผลาญ ลดความเครียดและการนอนหลบัท่ีดีขึน้ บรรเทาอาการปวด คลายความเมื่อยลา้ต่างๆ เหมาะ
กบัผูท้ี่ทาํงานหนกัหรือนกัท่องเที่ยวที่อ่อนลา้จากการท่องเท่ียว 

คํ่า

   รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม เมนูอาหารทะเล  
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  พักที ่MIKAZUKI HOTEL ระดับ 5 ดาว***** 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นาํท่านชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนาม และชาวไทย สินคา้ท่ี
โดดเด่นคือ งานหตัถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย 
(ชดุประจาํชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน้ยงัมีสินคา้อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ เช่น เสือ้เวียดนาม ของสด 
ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สินคา้ท่ีระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสินคา้พืน้เมือง ท่านจะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิต
ของชาวเวียดนามในปัจจบุนัไดอ้ย่างแทจ้รงิ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ของฝากและถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

วันทีสี่่         ดานัง – ช้อปป้ิงตลาดฮาน – โบสถส์ีชมพู – เวียดนาม – กรุงเทพฯ 
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นาํท่าชม โบสถสี์ชมพู หรือ โบสถค์ริสตด์านัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถท่ี์มีความสาํคัญเน่ืองจาก
เป็นจุดเริ่มตน้ของศาสนาคริสตใ์นเวียดนาม สรา้งขึน้ในสมัยท่ีเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็น
สถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิก พรอ้มดว้ยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ท่ีสาํคญัคือเป็นโบสตส์ีชมพพูาสเทล
ทัง้หลงั ตดัขอบดว้ยสีขาว ดลูะมนุตาสดุๆ 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง บรกิารท่านดว้ย ขนมปังบั๊ญหมี่ เป็นคาํ
ภาษาเวียดนามท่ีแปลว่า "ขนมปัง" ทีส่นามบินท่านละ 1 ชิน้ ก่อนออกเดินทางกลบั 

13.35 น.  ออกเดินทางกลบัสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เทีย่วบินที ่PG 948  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ 

           
 **หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลกูค้าเป็นสาํคัญ**    
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วันเดินทาง 
 

  ราคาทัวรผู้์ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

02-05 มีนาคม 2566 24,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

30 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2566 23,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

12-15 พฤษภาคม 2566 23,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

1-4 มถิุนายน 2566 24,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

7-10 กรกฎาคม 2566 22,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

28-31 กรกฎาคม 2566 25,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 21,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

4-7 สิงหาคม 2566 21,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

12-15 สิงหาคม 2566 25,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

8-11 กันยายน 2566 22,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

13-16 ตลุาคม 2566 25,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

22-25 ตลุาคม 2566 26,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 

27-30 ตลุาคม 2566 26,999 บาท / ท่าน 7,500 บาท / ท่าน 
 
 
 
 
 
 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สามารถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีนํา้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **ราคาทัวรนี์เ้ช็คภาษีน้ํามัน ณ วันที ่5 ม.ค. 66**  

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษัิทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อทา่น) 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
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TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสรมิ
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่าอาหาร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ  
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน นํา้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา

ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์

 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางทกุประเภท 
2. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หากหน่วยงาน

รฐับาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรบัเปลี่ยนขอ้กาํหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม 
ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายสว่นเกิน 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามสาํหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางเวียดนาม
ไดป้ระกาศยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท้ี่ประสงคพ์าํนกัระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามสาํหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
6. กรุณาเตรียมค่าทิปไกดแ์ละคนขับรถ รวม 800 บาทต่อคน (เด็กชาํระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ค่าทิปหัวหน้าทัวรข์ึ ้นอยู่

กับความพึงพอใจของลูกค้า 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธิ์

ออกใบเสรจ็ที่ถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 
8. ค่าธรรมเนียมนํา้มนั และภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
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** ก่อนทาํการจองทัวรท์กุครั้ง กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอียดทกุหน้าและทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ 
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก ** 


	กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง (PG947 : 11.00-12.45) – นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ – สะพานโกลเด้นบริดจ์ – สวนสนุก The Fantasy Park
	บาน่าฮิลล์ – นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – ชมโชว์ HOI AN IMPRESSION SHOW
	ฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – ร้านเยื้อไม้ไผ่ – สะพานมังกร – APEC PARK – MIKAZUKI WATER PARK
	08.00 น.    ( พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง
	11.00 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เที่ยวบินที่ PG 947 (
	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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