


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VVZ18 เวยีดนามกลาง ดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั เว ้4วนั3คนื 
น่ังกระเช้าไฟฟา้ทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮลิล’์’ อาณาจักรบนยอดเขาสูง จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองค า 
 สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค เดินชมหมู่บ้านฝร่ังเศส ปราสาทพระจันทร์ โรงบ่มไวน์ฝร่ังเศส และ สวนดอกไม้ 

เทีย่วเมอืงดานงั ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ช้อปป้ิงตลาดฮาน 
เมอืงเว ้พระราชวังอานด่ิง วัดเทียนมู่ หมู่บ้านธูป น่ังซิโคล่ชมเมืองเว้ พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรแม่น ้าเฮือง 
เมอืงมรดกโลกฮอยอนั ลอ่งเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ชมการแสดง หมุนกระด้ง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน 

 

พักหร4ูดาว  โรงแรมบรรยากาศยโุรป Mercure Bana Hills 1 คนื  / เว ้1 คนื / ดานงั 1 คนื 
อิม่อรอ่ยกบั บฟุเฟต่น์านาชาตบินบานาฮลิล ์เมนกูุง้มงักร และ อาหารเวยีดนาม  

 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET (VZ)  น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 
 

 
 

วันท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดานัง – บานาฮิลล์ – น่ังกระเช้าไฟฟา้ขึ้นสู่บานาฮิลล์ - สะพาน
มือทองค า - อิสระท่องเท่ียวบนบานาฮิลล ์

   Mercure Danang French 
Village Bana Hills 4* 

2 บานาฮิลล์ – เมืองเว้ - ร้านไข่มุก – ร้านเยื่อไผ่ - วัดเทียนมู่ – 
พระราชวังอานด่ิง – หมู่บ้านธูป - ล่องเรือมังกร แม่น ้าเฮือง    Park view hotel 4*  

หรือ ระดับใกล้เคยีงกัน 

3 
พระราชวังไดโนย – น่ังซิโคล่ชมเมืองเว้ – เมืองดานัง – หมู่บ้าน
แกะสลักหินออ่น – หมู่บ้านกั๊มทาน -  น่ังเรือกระด้ง – ฮอยอัน – 
สมาคมฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง 

   Magnolia hotel 4*  
หรือ ระดับใกล้เคยีงกัน 

4 
เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง -  สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
ดานัง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   

    



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

30 มีนาคม – 02 เมษายน 66 13,888 

 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2ปี 
2,500 บาท) 

 
 

 
5,500 

25  

06-09 เมษายน 66 16,888 25 

11-14 เมษายน 66 16,888 25 

23-26 เมษายน 66 14,888 25 

11-14 พฤษภาคม 66 14,888 25 

18-21 พฤษภาคม 66 14,888 25 

25-28 พฤษภาคม 66 14,888 25 

02-05 มิถุนายน 66 16,888 25 

09-12 มิถุนายน 66 14,888 25 

15-18 มิถุนายน 66 14,888 25 

21-24 มิถุนายน 66 14,888 25 

29 มิถุนายน -02 กรกฎาคม 66 14,888 25 

06-09 กรกฎาคม 66 14,888 25 

13-16 กรกฎาคม 66 14,888 25 

21-24 กรกฎาคม 66 14,888 25 

26-29 กรกฎาคม 66 14,888 25 

30 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 66 16,888 25 

06-09 สิงหาคม 66  14,888 25 

17-20 สิงหาคม 66 14,888 25 

26-29 สิงหาคม 66  14,888 25 

09-12 กันยายน 66 14,888 25 

15-18 กันยายน 66 14,888 25 

24-27 กันยายน 66 14,888 25 

04-07 ตุลาคม 66 14,888 25 

13-16 ตุลาคม 66 16,888 25 

20-23 ตุลาคม 66 17,888 25 
 
 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:    VZ960     BKK-DAD     10.50-12.30  
RETURN       :     VZ961      DAD-BKK      13.15-14.55    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

07.30 น.     พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 สายการบิน VIETJET (VZ) 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง 

10.50 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง โดย สายการบิน VIETJET (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ960 
12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นท่ี

เวียดนามเท่ากับประเทศไทย)  
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1) บั๋นหม่ี ขนมปังฝร่ังเศสยัดไส้ 

น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟา้ขึ้นสู่บานาฮิลล์ ด่ืมด ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง
บนความสูงถึง 5,810 เมตร อดีตเคยเป็นบ้านพักของชาวฝร่ังเศสมา
ตั้งแต่ในช่วงสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และได้มีการสร้างโรงแรมในสไตล์
ฝร่ังเศสขึ้นในสมัยท่ีเป็นอาณานิคมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 และหลังจบ
สงคราม ฝร่ังเศสพ่ายแพ้ ท าให้บานาฮิลล์ถูกท้ิงร้าง และกลับมา
ซ่อมแซมเพ่ือเป็นจุดท่องเท่ียวในปี ค.ศ.2009  จุดแรกท่ีเราจะแวะคือ จดุ
ถ่ายรูปยอดฮิตที่หา้มพลาด สะพานมือทองค า Golden Bridge สะพาน
สูงเหนือเมฆ หรือใกล้กันให้ท่านเดินชมวิวไปถ่ายภาพสวยๆท่ี สวนสวย
สไตล์ฝร่ังเศส Le Jardin d’ Amour มีท้ังดอกไม้ต้นไม้สีสันสวยงาม 
เช่น ดอกทานตะวัน และ ดอกไฮเดรนเยียท่ีพบได้รอบบานาฮิลล์ รวมไป
ถึงมี Debay Wine Cellar โรงบ่มไวน์ฝร่ังเศส โดยเป็นโรงบ่มไวน์ท่ีมี
อายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ท่ีอยู่ลึกลงไปเกือบ 
100 เมตร จากนั้นอิสระให้ท่านได้เพลดิเพลนิบนบานาฮิลล์ด้วยตนเอง
โดยมีไกดท์้องถิ่นคอยบรกิารให้ค าแนะน า สวนสนุก Fantasy Park ท่ีมี
ท้ังเกมส์ และเคร่ืองเล่นให้ได้เลือก เช่น Double High Speed Alpine 
Coaster เป็นรถรางเลื่อนสุดฮิต นอกจากน้ียังมีเคร่ืองเล่นในตัวอาคาร 
เล่นฟรีแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกมากมาย เช่น Drop Tower ท้าความสูง, 
ตู้เกมส์, รถบั๊มส์, ยิงปืนแบบ4D ฯลฯ และโซนใหม่ที่เพ่ิงเปิดล่าสุด น่ัง
รถไฟท่ีเชื่อมโยงระหว่างสองอาณาจักร เพ่ือไปส ารวจ Moon Kingdom 
มีปราสาทใหญ่โตสวยอลังการ Lunar Castle หรือ ปราสาทพระจันทร์ 
กับลาน Eclipse Plaza ท่ีมีการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจาก
โซนอื่นๆ บรรยากาศเทพนิยายมหัศจรรย์ นอกจากมุมถ่ายรูปต่างๆ
ด้านบนของบานาฮิลล์ และยังมี ร้านกาแฟ Starbucks ให้ท่านได้แวะซ้ือ
มากินกาแฟ เค้กได้ พร้อมกันถ่ายรูปสวยๆ (ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเข้าชม
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึง, ค่าเข้าชมปราสาทพระจันทร์ และ Teahouse) 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2) (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) ณ ภัตตาคารบน
บานาฮิลล์  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มมากมายหลายสัญชาติ  
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่น สลัด แฮม ซูช ิพิซซ่า เฝอ ไก่ผัดซอส เมนู
เน้ือสัตว์ต่างๆ ขนมหวาน น ้าผลไม้ ให้ท่านได้เลือกทานได้หลากหลาย
อย่าง ร้านอาหารมีท่ีน่ังมีเยอะ อิสระให้ท่านได้รับประทานกันอย่างเต็มท่ี  
หลังม้ืออาหาร แนะน าให้ทุกท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับ เมืองฝร่ังเศส 
บรรยากาศเมืองยุโรป เน่ืองจากช่วงค ่าผู้คนท่ีขึ้นมาเล่นสวนสนุกในตอน
บ่ายก็ทยอยลงไปกันหมด ท าให้เงียบสงบมากๆ หรือท่านใดเป็นสายดื่ม 

  วันท่ีหน่ึง        ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – บานาฮิลล์ – น่ังกระเช้าไฟฟา้ขึ้นสู่บานาฮิลล์ –  
           - สะพานมือทองค า - อิสระท่องเท่ียวบนบานาฮิลล์        อาหาร เท่ียง, เย็น                                                                                                                    
                                                   
                        



บริเวณตรงกลางลานบานาฮิลล์เปิดบริการโซน Beer plaza บริการขายเบียร์หลากลายชนิด และเมนู BBQ ให้ได้เลือกชิม 
น่ังกินดื่มพร้อมกับน่ังผิงไฟชิลล์ไปในตัว (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหารและค่าเคร่ืองดื่มบริเวณ Beer plaza) 
ท่ีพัก : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *  
ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย  
1. ค่าพักเด่ียว เพ่ิม 4,500 บาท หรือ  
2. สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ชั้น 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือ 
3. สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบ Superior room มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 2,000 บาท / ห้อง 
** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่าน้ัน ห้องพักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ** 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3)  
 อิสระให้ท่านเพลิดเพลินแวะถ่ายภาพเก็บตกตามจุดต่างๆบน บานาฮิลล์ 

จนถึงเวลานัดหมาย พาทุกท่านน่ังกระเช้าลงจากบานาฮิลล์ และมุ่งหน้าสู่  
เมืองเว้ แวะช้อปป้ิง ร้านไข่มุก (pearl shop)  และ ร้านเยื่อไผ่ (Bamboo 
shop) ขายสินค้า OTOP  พ้ืนเมืองของเวียดนาม อิสระให้ท่านเลือกซ้ือเพ่ือ
เป็นของฝาก  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4) 
 น าท่านสู่ วัดเทียนมู่ (Thein Mu Pagoda) เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนา

นิกายเซน จุดท่ีโดดเด่นของวัดคือ เจดีย์ท่ีได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจาก
จีนผสมผสานกับความเชื่อของพุทธศาสนามหายานอย่างลงตัว มีลักษณะ
เป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงท้ังหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นน้ันจะเป็นตัวแทนของ
ชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า ทางฝ่ังซ้ายและขวาเป็นท่ีตั้งของศิลาจารึก
และระฆังส าริดขนาดใหญ่ยักษ์มีน ้าหนักถึง 2,000 กิโลกรัม จากน้ันพาทุก
ท่านชม “พระราชวังต้องห้าม” หรือ พระราชวังอานด่ิง (An Dinh Palace) 
เปิดให้เข้าชมอีกคร้ังหลังจากการฟื้ นฟูบูรณะด าเนินมาเกือบ 6 ปี จนแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ พระราชวังดังกล่าวน้ีได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ 
หลังจากท่ีปิดเพ่ือซ่อมแซมภาพเขียนบนผนังและการตกแต่งของ
พระราชวังใหม่ เยี่ยมชม หมู่บ้านธูป (Incense village) ท่ีชาวบ้านแทบทุก
บ้านจะออกมาน่ังท าธูปหลากสีสันโชว์นักท่องเท่ียว เหตุท่ีหมู่บ้านน้ีท าธูปน่า
มาจากเหตุท่ีชาวเวียดนามต้องแวะซ้ือธูปไปไหว้สักการะสุสานจักรพรรดิและ
วัดต่างๆ แต่ธูปของหมู่บ้านน้ีแตกต่างจากธูปท่ัวไปตรงท่ีผสมกลิ่นพิเศษ ไม่
ว่าจะเป็นอบเชย ตะไคร้ กุหลาบ ในวันท่ีแดดดี ชาวบ้านจะน าธูปออกมาตาก
แดดเหมือนทุ่งดอกไม้เลย จากน้ันน าท่าน ล่องเรือมังกร แม่น ้าเฮืองหรือแม่
น ้าหอม โดยเรือมังกร (สัตว์ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ) จะเป็นเรือ
ขนาดใหญ่ มีหัวเรือเป็นมังกร 2หัว ระหว่างล่องเรือมังกร ท่านจะได้ชม
ศิลปะการแสดง มีศิลปินนักร้อง นักดนตรี ท่ีมาฟ้อนร าและบรรเลงเพลง
พ้ืนบ้านให้ฟงักันสดๆ ซ่ึงในอดีตการฟอ้นร าและการบรรเลงเพลงพ้ืนบ้านน้ี 
เป็นการเล่นถวายให้กับจักรพรรดิเท่าน้ัน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี5)  
ท่ีพัก : Park view 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

  วันท่ีสอง     อิสระท่องเท่ียวบนบานาฮิลล์ – เมืองเว้ - ร้านไข่มุก – ร้านเยื่อไผ่ - วัดเทียนมู่ – พระราชวังอานด่ิง - หมู่บ้านธูป -  
        ล่องเรือมังกร แม่น ้าเฮือง           อาหาร เช้า, เท่ียง, เย็น                                                                                                                    
                                                   
                        



 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6)  
น า ท่านเดินทางสู่  พระราชวังไดโนย (Dai Noi) (ถ่ าย รูปด้ านหน้า
พระราชวัง) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส  ซ่ึง
จ าลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามท่ีย่ิงใหญ่ของ
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และการก่อสร้างพระต าหนักต่างๆรวมถึงก าแพง
รอบพระราชวังท้ังหมด พระราชวังไดโนยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ล้อมรอบด้วยคูน ้าขนาดใหญ่ท้ังส่ีด้านและพระราชวังแห่งน้ีใช้เป็นท่ีประทับ
ของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอลังการ พิเศษ!! พาทุกท่าน น่ังซิ
โคล่ชมเมืองเว้ (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ) ชมบ้านเมือง วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็น
เมืองท่าท่ีส าคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองน้ี
เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญ  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี7) เมนูกุ้งมังกร 
 แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน Marble Sculpture Village เป็นหมู่บ้าน

เก่าแก่ท่ีชาวบ้านมีอาชีพแกะสลักหินกันเกือบทุกครอบครัว และท ากันมา
นานราว 300-400 ปี โดยหินภูเขาท่ีใช้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์หินอ่อน
แกะสลักมีมากมายหลายรูปแบบ จากเม่ือก่อนท่ีเคยแกะสลักแต่รูปเจ้าแม่
กวนอิม และองค์เทพท่่ีนับถือของชาวจีนเป็นหลัก ปัจจุบันได้เพ่ิมรูปแบบ
อื่นตามท่ี ลูกค้าต้องการ เช่นแจกันหินอ่อนๆ ท่ีมีตั้งแต่ขนาดตั้งโต๊ะไป
จนถึงขนาดใหญ่ท่ีมีน ้าหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊ม
ทาน Cam Thanh Village  หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆรอบ
หมู่บ้านมีสวนมะพร้าวและมีแม่น ้าล้อมรอบ อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพ
ประมง ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh 
Water Coconut Village ชมวัฒนธรรมและธรรมชาติอันสวยงาม และชม
การแสดง หมุนกระด้ง ถือเป็นการแสดงท่ีทุกคนไม่ควรพลาดมาท่ีน้ี และ
ใครอยากทดสอบความอดทนในการหมุนเรือก็แจ้งคนพายเรือได้เลย 

  และเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน น าท่านชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน เป็นเมือง
ท่ียังคงความเป็นเอกลักษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมืองมรดกแห่ง
วัฒนธรรมไว้อย่างดี ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ 
UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เน่ืองด้วยเป็นตัวอย่างท่ีมีการผสมผสานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมท้ังของท้องถิ่นและของต่างชาติ ไ ว้ได้อ ย่าง มี
เอกลักษณ์ และได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี อีก
หน่ึงเสน่ห์ของเมืองน้ี ยามค ่าคืนท่ีน้ีจะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟ
สวยงาม อิสระให้ท่านเดินชม สมาคมฟุกเกี๋ยน Cantonese Assembly 
Hall Phuoc Kien Association เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอัน สร้างไว้ส าหรับพบปะกันของคน
หลายรุ่นท่ีอพยพมาจากฟุกเกี๋ยนท่ีมีแซ่เดียวกัน อีกท้ังยังสร้างไว้เป็นท่ีระลึกถึงถิ่นก าเนิด และ แวะถ่ายภาพกับ สะพาน
ญี่ปุ่นเมืองฮอยอัน หรือท่ีชาวเวียดนามเรียกว่า Lai Vien Kieu แปลว่า สะพานแห่งมิตรไมตรี ท่ีได้ชื่อน้ีเน่ืองจากสะพานแห่ง

  วันท่ีสาม       พระราชวังไดโนย – น่ังซิโคล่ชมเมืองเว้ – เมืองดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน -  น่ังเรือกระด้ง – 
         เมืองมรดกโลกฮอยอัน – สมาคมฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุน่เมืองฮอยอัน – เมืองดานัง                   อาหาร เช้า, เท่ียง, เย็น                                                                                                                    
                                                   
                        



น้ีสร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานท่ีสร้างขึ้นข้ามคลองท่ีในอดีต 400 ปีกว่าท่ีผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกราก
อยู่ สร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี8)  
ท่ีพัก : Magnolia hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี9)  
 น าท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานท่ี

บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อ มีรูปปั้ นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐาน
ดอกบัวยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง เชื่อกันว่าตั้งแต่
สร้างรูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมา ดานังก็พบกับพายุหนักๆน้อยลง ปัจจุบันเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบ้านมักมากราบไหว้
บูชาและขอพร และเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานัง  

  จากน้ันน าท่านสู่ สะพานมังกร Dragon Bridge สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของ
การฟื้ นคืนประเทศ และฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม สะพานมีความ
ยาว 666 เมตร สร้างข้ามแม่น ้าฮาน จุดเด่นส าคัญอยู่ท่ีมังกรทองตัวยักษ์ท่ี
อยู่กลางสะพาน และ สะพานแห่งความรักดานัง Love Bridge Da Nang ซ่ึง
เป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาว คู่รักท่ีจะมาซ้ือกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ประดับ
ตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งน้ีทางด้านหลัง สามารถมองเห็น
วิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย ก่อนกลับแวะให้ท่านซ้ือของฝากท่ี ตลาดฮาน Han Market เป็น 
แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าท่ี
โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋า
ปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) เสื้อเวียดนาม 
ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าท่ีระลึก หมวกรองเท้า กระเป๋า รวมถึง
สินค้าพ้ืนเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม 
เพ่ือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

13.15 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ961 
14.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ 
 

 

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

  วันท่ีส่ี       เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง -  สะพานมังกร – สะพานแห่งความรักดานัง - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง –  
        ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                   อาหาร เช้า                                                   
                        



 
► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศเวียดนาม 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้)  
2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน   
4. ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน กรณีท่ี

เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย  
ค่าพักเด่ียว เพ่ิม 4,500 บาท หรือ  
สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ช้ัน 2 เตียง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 1,500 บาท / ห้อง หรือ 
สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบ Superior room มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 2,000 บาท / ห้อง 
** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์เท่าน้ัน ห้องพักอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ** 

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง 



6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน VIETJET (VZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่า
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสาย
การบินเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัทท า
ไว้ ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 
8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 
10.  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 

หมายเหต ุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัทฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ  ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6.  เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  


