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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานดานงั – เมอืงดานงั –  เมอืงเว ้– พระราชวงัเว ้– ล่องเรอื
มงักรชมแมน่ า้หอม – ตลาดดองบา (-/L/D) 

05.30  พรอ้มกันที่สนามบิน สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 แถว N สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ พบเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
08.20  เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ เทีย่วบนิที ่VZ3960 
10.00  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืง

ดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสีข่องเวียดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหว่าง
ชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  

เทีย่ง บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (1) 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเว ้ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมือง

ของกษัตรยิ์ในราชวงศเ์หวียน ซึง่ไดป้กครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขา้โจมตีเมืองเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 
ญีปุ่่ นก็เขา้มายดึครองบังคับใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบัต ิต่อมาเมืองเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหนึง่ของเวยีดนามใต ้ตาม
การแบ่งประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิห์เยยีม เมอืงเวด้งึดูดนักท่องเทีย่ว

เพราะมีแหล่งประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล ้าค่ามแีบบฉบับของตนเอง และยังมี
ความงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแม่น ้าหอมดว้ย 

 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที่รับรองเชือ้พระวงศร์ะดับสูงและนักการทูต
ต่างประเทศ สถานทีจ่ัดงานฉลองส าคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยน ้ามันครั่งสแีดง

และลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 
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หลังอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่น า้หอม แหล่งก าเนดิของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าที่อุดมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 
นักรอ้งชาวเวียดนามที่จะ มาขับกล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 
จากนัน้ จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการซือ้ของที ่ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมอืงเวตั้ง้อยูต่ดิรมิแม่น ้าหอม  ม ี
2 ชัน้ ขายทัง้สนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ และของใชป้ระจ าวัน ซึง่จะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจ่ายซือ้ของกันอย่างคับค่ัง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 
พกัที ่ CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง วดัเทียนมู่ – ฮอยอนั – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจา้โบราณ – บ้านเลขที่ 101 – 
ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านสู่ วดัเทยีนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูปปั้น
เทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งน้ี ภายในเจดยีม์พีระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์ิม่เอบิกับพระพุทธอกีสามองค์

อยู่ในตูก้ระจก 
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เดนิทางสูเ่มือง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่
ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือ่ฮอย

อันไดร้ับความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตื้นเขนิ เมืองท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอันใน
ปัจจุบันสงบเงียบ มสีภาพบา้นเรอืนที่สวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ีประตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโก
และรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทุนท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตร์

ของ ระหวา่งทางน าทา่นชมสิน้คา้ otop จากวสัดุเย ือ้ไผ ่และรา้นไขมุ่ก 
 

 
 
ระหว่างทางน าท่านชม หมู่บา้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่งหนึง่อยู่ในตัวเมืองดานังที่มชีือ่เสยีงโด่ง

ดังไปทั่วโลกในเรือ่งงานฝีมือ การแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถซือ้งานแกะสลักเหล่าน้ีเพือ่เอากลับไป
เป็นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น อกีทัง้ยังมสีนิคา้แบนดเ์นมอกีมากมาย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูตั่วเมอืงโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ 

มหีลังคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 
 

 
 

น าท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สีเ่หลี่ยมจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาว

ญีปุ่่ น กับชาวจีน บา้นประจ าตระกูลที่สรา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมา
จากฟกุเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน น าท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ 
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หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ย
ความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นที่เก็บสนิคา้ ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็น

ทอ้งฟ้า และมีเฉลยีงเชือ่มต่อส่วนทีพ่ักอาศัยหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอสิระใหท้่าน
เดนิชมเมือง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของที่ระลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึว่าเมืองน้ีมี
เสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็น

อย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรือน วัดวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล 
และรา้นคา้ต่างๆ 

 

ไม่ควรพลาดเมือ่มาเวยีดนาม ใน

การมาฮอยอันนั้น หรือเมืองต่างๆของ
เวียดนามท่ านจะไดพ้บ กับพิซซ่ า
เวียดนาม ซึง่ดูแลว้อาจจะไมไดค้ลา้ย

กับพชิซา่เท่าไหร่เมือ่ดูจากหนา้ตาของ
มัน แต่หากพบเห็นรถขายพิซซ่า หรือ
รา้นที่ตัง้อยู่ขา้งทางดว้ยรูปลักษณ์และ

รสชาติของมันแลว้ ตอ้งบอกเลยว่า
ท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้ง
ของพิซซ่าจะเป็นแผ่นแป้งหนาๆที่

น ามาป้ิงกับเตาถ่าน โรยหนา้ดว้ยเครือ่ง
ต่างๆใส่ไข่ ไสก้รอก ผักโรย หรือท่าน
ทีช่อบชสีก็สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
น าท่าน ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดีต

ชว่งสงครามหมู่บา้นแห่งน้ีเคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนที่หมู่บา้นแห่งน้ีคือประมง ระหว่าง
การล่องเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งน้ี หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 
 

 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูซฟีู๊ ด+กุง้มงักร (5) 

พกัที ่ MINH TOAN GALAXY HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม วดัหลนิอึง๋ – สะพานแห่งความรกั – สะพานมงักร – กระเชา้ไฟฟ้าบานา่ฮลิส ์– บานาฮลิล ์– สวนสนุก 
แฟนตาซพีารค์ (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทีส่ดุใน
เวยีดนาม ซึง่มีท าเลที่ตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมง
นยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาด

บ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง
ของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

ส าหรับท่านทีม่าเวยีดนามแลว้อกีหนึง่ส ิง่ที่
เป็นที่ไฮไลท์ของการมาเยื่อนเลยนั้นก็คือการ

ไดม้าทานเฝ่อแบบตน้ฉบับ ไม่ว่าจะเผ็นเฝ่อหมู 
ไก่ หรือท่านที่ชืน่ชอบการทานเน้ือวัวก็สามารถ
หาลิ้มลองไดใ้นเมืองดานัง หากชอบทานเผ็ดก็

ใส่พรกิแบบสไตล์ของเวียดนาม บีบมะนาวเพิ่ม
ความจัดจา้น !!  

 

 
น าท่านชม สะพานแห่งความรกั เป็นสะพานที่
ถูกประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจาก

สะพานแห่งน้ีใหท้่านไดเ้ห็นววิของสะพานมังกร
แบบเต็มๆ  
น าท่านชม สะพานมงักร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 

เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื่อมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮัน เปิดใหบ้ริการเมื่อ 29 
มนีาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมืองดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งน้ีเป็น 
Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มรีูปปั้นทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์ 

(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
กระเชา้ไฟฟ้าบาน่าฮลิส ์เน่ืองจากในสวนของบาน่าฮลิสม์ีหลากหลายโซน ดังนั้นนอกจากกระเชา้ไฟฟ้าที่น า
ท่านมายังดา้นบนแลว้ยังมีกระเชา้อีก 2 สาย หากท่านใดทีช่ืน่ชอบและอยากจะขึน้กระเชา้ซ ้าอีก ก็สามารรถน่ัง

ไดเ้ท่าที่ท่านพอใจ ท่านสามารถเยี่ยมชมบาน่าฮลิส์แห่งน้ีไดโ้ดยรอบ ท่านจะไดส้ัมผัสกับลมหนาวระหว่างที่
กระเชา้เลือ่นไป และไดส้ัมผัสกับการตกแต่งในรูปแบบไสลฝ์รั่งเศส 
 

 
 

น าท่านน่ังกระเชา้สู่ บานาฮลิล ์ดื่มด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมืองบนความสูงถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์
เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดร้ับการบันทึกจากกนิเนสบุ๊
คเมื่อวันที่ 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิล์อันเก่าแก่ของบานา

ฮลิลร์ีสอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสุดยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮลิล์ เป็นรีสอร์ท
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบา
นาฮลิล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ีการ

สรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่พักผ่อน เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านั้น  
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รวมค่าเขา้ ค่ากระเชา้ไฟฟ้า และค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ราคาค่าเขา้ 100,000.- ดอง 

 

 
  

เครื่องเล่นที่ก าลังเป็นที่ยอดฮติส าหรับท่านที่ชืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครื่อง
เล่นจะมีเน้ือเรื่องที่แตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมีที่
น่ังคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขี่มา้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนว

ใหม่ ที่ใหค้วามสมจรงิแบบครบรส ที่น่ีถือเป็นอีกทางเลือกที่จะท าใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของ
ท่านเปลี่ยนไป 
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เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป่ั้นป่วน ไปกับเครื่องเล่น ยกัษต์กตกึ เครือ่งเล่นที่สงูที่สุดในเครื่อง
เล่นทัง้หมด เครือ่งจะค่อยๆพาคุณขึน้ไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหว่างทางก็ปล่อยใหช้มววิเพลนิๆบนนัน้ เมือ่ท่านนับ 
1 2 3 (ในใจ) ทันใดนัน้ก็จะปล่อยท่านดิง่พสุธาสู่พื้นดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคุมที่ท าให ้

คุณแทบลมืหายใจ 
 

 
  

สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดคลาสสกิ รถบ ั๊ม ขับรถ..บั๊มกันใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบั๊ มรถใส่กัน ผูท้ี่

หลงใหลเสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่ดว้ยกันพลาด
ไม่ไดกั้บเครือ่งเล่นน้ี 
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เปลีย่นมาเล่นอะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวทิยาศาตรใ์หท้่านไดเ้ห็นววัิฒนาการ
ของไดโนเสาร์ เหมาะส ารับเด็กๆ หรือผูท้ี่ชื่นชอบไดโดนเสาร์ใหท้่านไดเ้ห็นการพัฒนาของไดโนเสาร์อย่าง
ใกลช้ดิใบแบบทีท่่านไม่เคยพบเห็นที่ไหนมากอ่นอย่างแน่นอน จากนั้นก็พักใหห้ายเหน่ือยทีโ่ซนเครือ่งดืม่และ

อาหาร กับมุมสดุชคิแสนน่ารักๆกันสักหน่อย 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ ฮลิส ์เมนอูาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ(8) 
พกัที ่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮลิส ์เป็นรสีอรท์หรูระดบั 4 ดาวต ัง้อยู่บนเขา

บานา่ ฮลิส ์

**กรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหอ้งพกั คา่พกัเดีย่วเฉพาะบานาฮลิส ์3,000.- 
บาท** 
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วนัทีส่ ี ่ สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน ์– สวนดอกไมแ้ห่งความรกั – เมืองดานงั – 
ตลาดฮาน – หา้งล็อตเต ้มารท์ – สนามบนิดานงั (B/L/-)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
น าท่านชม สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็น

สะพานสทีองทอดยาวโดยมีมอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยว
นงึที่ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล์ ในววิพาโนรามา 360 องศา ได ้
อย่างเต็มอิม่ 
 

 
 

น าท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ลัีกษณะคลา้ยถ ้าทีถู่กสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้ง
แห่งน้ีจะถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบ

ต่างๆ หลากหลายสไตล ์
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ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดจ้ากทีแ่ห่ง หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้
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หลังจากนัน้น าท่านชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส 
ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่ม่ว่าท่านจะอยู่

มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดินทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัส
บรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารบนบานา่ ฮลิส ์เมนอูาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ(10) 
น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสีข่องเวียดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและ 

ความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม 
เดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจาก
สะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริมแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญิง
สวยงาม มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ 
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ณ ตลาดฮานแห่งน้ีมีของฝากใหท้่านเลอืกซือ้มากมายไม่ว่าจะเป็นขนม เสือ้ผา้ชุดชดุอ่าวหญ่าย เม็ดบัว

อบแห่งกาแฟขี้ชะมด และที่เป็นของฝากที่ขึน้ชือ่ส าหรับการมาเวยีดนาม
คงหนีไม่พน้กาแฟ ซึง่เป็นของฝากที่หากมาเวยีดนามแลว้ไม่ซือ้คงจะไม
ไดนั้น้คอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee ,Legend Coffee 
 

หลังจากนั้นน าท่านสู่ หา้งล็อตเต ้มารท์ น่ีคอืศูนย์การคา้ที่ใหญ่ที่สดุใน
ดานังและเป็ยศูนย์การคา้แห่งที่ 4 ของ Lotte Mart ในเวียดนาม เหมาะ
ส าหรับการช็อปป้ิงอย่างมาก  

ค า่ บรกิารอาหารวา่งเป็นขนมฝร ัง่เศสสไตลเ์วยีดนาม BANH MI (11)  
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

23.00  เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ3963 

00.40   เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ/่เด็ก  
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 18,999 5,500 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 18,999 5,500 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ในกรณีหอ้งพกัเต็ม** 
พกัเดีย่วเฉพาะบานาฮลิสเ์พิม่ 3,000 บาท / ทา่น 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรทุ์กคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดั ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากเป็นไฟลท์บนิเหมาล าทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มจ านวนใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหตุ : เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้

ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาท ต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆให ้

ถอืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี(่ผูม้ี
ชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงิน

ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 
และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ
สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์
ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือ
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี

นักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง เน่ืองจากเป็นชว่งเทศกาลปีใหม่ ทัง้น้ีบรษัิทจะค านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
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7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ 
ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิิตรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซ ิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครื่องไดไ้ม่มีการจ ากัด

จ านวน  

3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 
กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
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