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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ – สนำมบินดำนัง (PG947 : 11.00-12.45) 
– น่ังกระเช้ำขึน้บำน่ำฮลิล ์– สะพำนโกลเด้นบริดจ ์– 
สวนสนุก The Fantasy Park 

   
MERCURE BA NA HILL 
HOTEL ระดับ 4 ดำว 

2 

บำน่ำฮลิล ์– น่ังรถไฟโบรำณ – อุโมงคเ์ก็บไวน ์– 
สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – ฮอยอัน – หมู่
บ้ำนก๊ัมทำน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบรำณฮอย
อัน – ชมโชว ์HOI AN IMPRESSION SHOW 

   

MEMORIES HOI AN 
RESORT  
*เกำะส่วนตัว* หรือเทียบเท่ำ
ระดับ 4 ดำว + 

3 
ฮอยอัน – หมู่บ้ำนแกะสลักหินอ่อน – ดำนัง – วัด
ลินห์อึ๋ง – ร้ำนเยื้อไม้ไผ่ – สะพำนมังกร – APEC 
PARK – MIKAZUKI WATER PARK 

   
MIKAZUKI ระดับ 5 ดำว 
สไตลญ่ี์ปุ่นตดิทะเล 
มีแช่ออนเซ็น มีสวนน ำ้ 365 

 
4 

 
 
 

ดำนัง  – ช้อป ป้ิงตลำดฮำน – โบสถ์สีชม พู  –
สนำมบินดำนัง – กรุงเทพฯ (PG948 : 13.35-15.30) 
 

  X  

*** กรุณำเตรียมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน 800  บำท *** 
ค่ำทปิหัวหน้ำทัวรข์ึน้อยู่กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 

 

 

 

08.00 น.     พรอ้มกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 3 
เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และ
อ านวยความสะดวกแก่ทา่นก่อนออกเดนิทาง 

 

ไฮไลทข์องกำรทอ่งเทีย่วทริปนี้ 

พักโรงแรมหรูตลอดกำรเดนิทำง 4วัน 3คืน 
     พักที ่MERCURE BA NA HILL (บำน่ำฮลิล)์ แบบเตม็อิ่ม 1 คืน 
     พักที ่MEMORIES HOI AN RESORT พร้อมชมโชวอ์ลังกำร  
     พักที ่MIKAZUKI ONSEN HOTEL โรงแรมสไตลญ่ี์ปุ่นระดับ 5 ดำวพร้อมแช่ออนเซ็น 
ชมสถำนทีท่่องเทีย่วเก็บครบทุกไฮไลทข์องทุกเมืองมำไว้ในรำยกำรเดียว 
เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ตแ์บบจุใจ 2 มือ้ 2 สไตล ์

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนำมบินดำนัง – น่ังกระเช้ำขึน้บำน่ำฮิลล ์– สะพำนโกลเด้นบริดจ ์– สวนสนุก  
                    The Fantasy Park  
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11.00 น. เหินฟ้าสู ่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิำนัง ประเทศเวียดนำม เทีย่วบินที ่PG 947   
 (บริกำรอำหำรและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
12.45 น. เดนิทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดำนัง ประเทศเวียดนำม ในอดีต “ดานงั” เคยเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัใน

ยุคเฟ่ืองฟูของเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันทั้งสนามบิน 
ศนูยก์ารคา้ รา้นอาหาร ท่ีพกั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นรบัสมัภาระ  

บ่ำย  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านเดินทางสู่ บำน่ำฮิลล์ เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัท่ีฝรั่งเศสเขา้มา

ปกครองเวียดนามไดมี้การสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภูเขาสรา้งท่ีพกัโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ  เพ่ือใช้
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหว่างการรบ ระหว่างท่ีนั่งกระเชา้ดว้ยความเสียวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิว
ธรรมชาตทิัง้น  า้ตก Toc Tien และล าธาร Suoi no (ในฝัน) 
จากนัน้ น่ังกระเช้ำขึน้สู่บำน่ำฮิลล ์กระเชา้แห่งบาน่าฮิลลนี์ไ้ดร้บัการบนัทึกสถิติโลกโดย World Record ว่า
เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ มีความยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตร และเป็น
กระเชา้ท่ีสงูท่ีสุดท่ี 1,294 เมตร นกัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอก และบางจุดมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเชา้
พรอ้มอากาศบริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจนท าใหท้่านอาจลืมไปเสียดว้ยซ า้ว่าท่ีน่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็น
เฉล่ียตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเท่านัน้จดุท่ีสงูท่ีสดุของบาน่าฮิลลมี์ความสงู 1 ,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าท่ี
อดุมสมบรูณ ์เช็คอินโซนใหม ่   
 

 
น าท่านเดินชม สะพำนโกลเด้นบริดจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมานี ้มีความสูงจากระดบัน า้ทะเล 1,400  เมตร ความ
ยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จดุเดน่คือสะพานถกูทอดผ่านอุง้มือหินขนาดยกัษส์องมือ ผูอ้อกแบบจะท า
ใหรู้ส้ึกราวกับว่าก าลงัเดินอยู่บนเสน้ดา้ยสีทองท่ีทอดอยู่ในหตัถข์องเทพ อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพและชมวิว
ทิวทศัน ์
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น าทุกท่านไดส้มัผสักับประสบการณท่ี์เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านาน และจินตนาการของการผจญภัยท่ี สวน
สนุก The Fantasy Park (รำคำทัวรร์วมค่ำเคร่ืองเล่นภำยในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้ง และ เคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบาน่าฮิลล ์มีหลากหลาย
รูปแบบมีใหท้่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุท่ีชวนใหท้กุท่านระทึก
ขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บา้นผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีรา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของท่ี
ระลกึภายในสวนสนกุอีกดว้ย หากทา่นไมป่ระสงค ์หรือ อิสระเลน่ รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึน้ช่ือ
ของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อนัตรายและไม่หวาดเสียวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะท่ีบงัคบั
ดว้ยมือ จะไปชา้หรือเร็วขึน้อยู่กับการควบคมุของเราเอง โดยตวัรถจะสามารถนั่งได ้2 ท่าน หรือ จะนั่งท่าน
เดียวก็ได ้

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรบนบำน่ำฮลิล ์อำหำรบุฟเฟ่ต ์ 
  พักที ่ MERCURE BA NA HILL HOTEL ระดับ 4 ดำว**** 
**ห้องพักบนบำน่ำฮลิลส์ ำหรับ 3 ท่ำน จะเป็นเตยีง 2 ช้ัน มีค่ำใช้จ่ำยเพิม่ 1,500 / ห้อง**  
**ห้องพักบนบำน่ำฮิลลม์ีหลำยตึก ซึ่งกำรตกแต่งห้องพักแต่ละตึกจะแตกต่ำงกันออกไป สำมำรถ
ทรำบได้ว่ำพักตึกไหน ณ วันที่เช็คอินเท่ำน้ัน ซึ่งทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถควำมคุมกำรจัดกำรห้องพัก
ดังกล่ำวได้ เน่ืองจำกสิทธิ์ในกำรจัดกำรห้องพักท้ังหมดขึน้อยู่กับโรงแรม MERCURE BA NA HILL 
HOTEL เท่ำน้ัน และจะไม่มีบริกำรเสริมเตียง หรือหำกท่ำนต้องกำรพักเดี่ยวสำมำรถจ่ำยค่ำพักเดี่ยว
เพิม่ได้กับเจ้ำหน้ำทีค่ะ** 
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เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่าน น่ังรถไฟโบรำณ ขึน้เขาเพ่ือเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน์ บนยอดเขาบาน่าฮิลล ์เป็นสถานท่ีเก็บไวนท่ี์มี
ความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอโุมงคจ์ะมีอณุหภูมิอยู่ท่ี 16 ถึง 20 องศา ว่ากนัว่าเป็นอณุหภูมิท่ีดีส  าหรบั
การบม่ไวน ์สถานท่ีแห่งนีถ้กูเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสรา้งขึน้
ตัง้แตปี่ 1923 สมยัลา่อาณานิคมของฝรั่งเศส 

  
  น าท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์

ถกูจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ท่ีมีมมุถ่ายรูปนา่รกัๆ ใหท้า่นไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
นั่งกระเชา้ลงจากบานา่ฮิลล ์

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของประเทศเวียดนาม ใน

ปี พ.ศ. 2542 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ท่ีมีการผสมผสานศิลปะ 
สถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถ่ิน และของตา่งชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลกัษณ ์และอาคารตา่งๆ ภายในเมืองไดร้บัการ
อนรุกัษใ์หอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บ้ำนก๊ัมทำน น าทา่นสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตัง้อยู่ในเมืองฮอยอนั 
ภายในจะเป็นสวนมะพรา้ว และมีแม่น า้ลอ้มรอบ ในช่วงสมยัสงครามนัน้จะเป็นท่ีพกัของเหล่าทหารหาญ ใน
ปัจจบุนัอาชีพหลกัของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพท าประมงเป็นหลกั  
น าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดร้บัชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถ่ิน และระหว่างท่ี
ล่องเรือกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นท่ีน่ีก็จะมีการขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเป็น
จงัหวะดนตรี  
 

วันทีส่อง    บำน่ำฮลิล ์– น่ังรถไฟโบรำณ – อุโมงคเ์ก็บไวน ์– สวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR – ฮอยอัน 
– หมู่บ้ำนก๊ัมทำน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบรำณฮอยอัน – 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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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณฮอยอัน น าชมบา้นเลขท่ี 101 นบัเป็นบา้นท่ีเก่าแก่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์

สวยงามท่ีสดุในเมืองฮอยอนั บา้น 2 ชัน้ท่ีโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม ภายในถกูแบง่สดัส่วนการใชง้านไวอ้ย่าง
ลงตวัตามแบบฉบบัชาวจีนดงัเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งรบัแขก และหอ้งครวั เป็นบา้นประจ าตะกลู Tan Ky ถกู
สรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถึง 5 รุน่ 

 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่MEMORIES HOI AN RESORT ระดับ 4 ดำว **** + 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
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เวลำประมำณ 20.00 น. น าท่านสู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมโชวส์ดุอลงัการท่ีมีช่ือว่า “ความ
ทรงจ าแห่งเมืองฮอยอนั” แสดงถึงวฒันธรรมและประวตัิศาสตรเ์รื่องราวตา่งๆ ของเมืองฮอยอนั ชมแสงสีเสียง
อนัอลงัการ นกัแสดงชาย และหญิงกวา่ 500 ชีวิต ใหท้า่นเพลิดเพลินชมโชวอ์นันา่ต่ืนตาต่ืนใจ 

   พักที ่ MEMORIES HOI AN RESORT  ระดับ 4 ดำว **** +  
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เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนแกะสลักหินอ่อน ท่ีน่ีนบัเป็นหนึ่งในงานหตัถกรรมศิลปะของประเทศเวียดนาม
ภายในท่านจะไดพ้บกับงานแกะสลักท่ีลว้นประดิษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท้่านได้
เลือกชมงานหตัถศลิป์ภายในตามอธัยาศยั 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองดำนัง ท่ีไดร้บัขนามนามว่าเป็นยุโรปเเห่งเอเชีย เเละยงัเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของเวียดนาม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดลินหอ์ึ๋ง เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่
กวนอิมและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเช่ือของชาวพืน้เมืองแถบนี ้นอกจากนีย้งัมีรูปป้ันปนูของเจา้แม่กวนอิ
มองคใ์หญ่ มีความสงูถึง 67 เมตร ซึ่งตัง้อยู่บนฐานดอกบวักวา้งถึง 35 เมตร มีความเช่ือท่ีว่าคอยปกปักรกัษา
และคุม้ครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งนีย้ังเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีคนใหค้วาม
เคารพ และเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

 
น าทา่นแวะชม ร้ำนเยือ่ไม้ไผ่ รา้นของฝากไมว่า่จะเป็น หมอน ถงุเทา้ ผา้เช็ดตวั ลว้นแลว้แตผ่ลิตมาจากเยือ้ไม้
ไผท่ัง้หมด อิสระใหท้า่นเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลกึและสินคา้พืน้เมืองมากมายตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร แบบบุฟเฟ่ต ์ 
บ่ำย น าทา่นชม สะพำนมังกร สะพานขา้มแมน่ า้สายหลกัของเมืองอยา่ง แมน่  า้ฮาน ถกูสรา้งขึน้เพ่ือเป็นจดุเช่ือมตอ่

ส าคญัดา้นเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณข์องการฟ้ืนฟู

วันทีส่ำม  ฮอยอัน – หมู่บ้ำนแกะสลักหนิอ่อน – ดำนัง – วัดลินหอ์ึ๋ง – ร้ำนเยือ้ไม้ไผ่ – สะพำนมังกร 
                    – APEC PARK – MIKAZUKI WATER PARK  
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ประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร 
โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก
ต านานเก่าแก่ของเวียดนามเม่ือกวา่หนึ่งพนัปีมาแลว้ 

 
น าทา่นแวะถ่ายรูป สวนเอเปค (APEC PARK) สถานท่ีทอ่งเท่ียวแห่งใหม่ครอบคลมุพืน้ท่ี 8,668 ตร.ม. ตัง้อยู่
ริมฝ่ังแม่น า้ฮนั เมืองดานงั เปิดด าเนินการวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2017  บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ 
ทางเดินปดูว้ยหิน สวนหย่อมและยงัสามารถมองเห็นแม่น า้ฮนั มีพืน้ท่ีพกัผ่อนมากมาย รา้นขายของท่ีระลึก 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รวมถึงศนูยข์อ้มลูนกัท่องเท่ียว ไฮไลทข์องสวน APEC แห่งนีคื้อ โดมขนาดยกัษท่ี์สรา้ง
จากเหล็ก 200 ตนั มีลกัษณะเหมือน "วา่วยกัษ"์   
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น าท่านเดินทางสู่ Mikazuki Japanese Resorts & Spa รีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแห่งใหม่ของเมืองดานงั ใหท้่าน
อิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรมภายในรีสอรท์  
 - สวนน ้ำ Mikazuki 365 เป็นสวนน า้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของเวียดนาม พืน้ท่ีกวา้งขวางและกิจกรรมความ
บนัเทิงท่ีน่าต่ืนเตน้มากมาย สวนน า้แห่งนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของศนูยร์วมความบนัเทิง มีทัง้โซนในรม่และกลางแจง้ 
ใหท้า่นสนกุสนานกบัการเล่นสวนน า้และเครื่องเล่น สไลเดอรม์งักร มีความยาวสงูสดุถึง 140 เมตร การลงเล่น
สวนน า้ตอ้งใสช่ดุวา่ยน า้ หากทา่นสนใจเลน่สวนน า้ แนะน าใหช้ดุวา่ยน า้ไปดว้ย 
- บ่อน ำ้ร้อนออนเซ็น มีทัง้พืน้ท่ีสาธารณะและพืน้ท่ีส่วนตวั การแช่บอ่น า้จะช่วย เพิ่มการไหลเวียนโลหิตและ
การเผาผลาญ ลดความเครียดและการนอนหลบัท่ีดีขึน้ บรรเทาอาการปวด คลายความเม่ือยลา้ตา่งๆ เหมาะ
กบัผูท่ี้ท  างานหนกัหรือนกัทอ่งเท่ียวท่ีออ่นลา้จากการท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม เมนูอำหำรทะเล  
  พักที ่MIKAZUKI HOTEL ระดับ 5 ดำว***** 
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เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านชอ้ปป้ิงใน ตลำดฮำน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนาม และชาวไทย สินคา้ท่ี
โดดเด่นคือ งานหตัถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย 
(ชดุประจ าชาตเิวียดนาม) และนอกจากนัน้ยงัมีสินคา้อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ เช่น เสือ้เวียดนาม  ของสด 
ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สินคา้ท่ีระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสินคา้พืน้เมือง ท่านจะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิต
ของชาวเวียดนามในปัจจบุนัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้ของฝากและถ่ายภาพตามอธัยาศยั  
น าท่าชม โบสถสี์ชมพู หรือ โบสถค์ริสตด์ำนัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถท่ี์มีความส าคญัเน่ืองจาก
เป็นจุดเริ่มตน้ของศาสนาคริสตใ์นเวียดนาม สรา้งขึน้ในสมัยท่ีเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็น
สถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิก พรอ้มดว้ยการตกแตง่อย่างสวยงามประณีต ท่ีส าคญัคือเป็นโบสตสี์ชมพพูาสเทล
ทัง้หลงั ตดัขอบดว้ยสีขาว ดลูะมนุตาสดุๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดำนัง บริการท่านดว้ย ขนมปังบ๊ัญหมี่ เป็นค า
ภาษาเวียดนามท่ีแปลวา่ "ขนมปัง" ทีส่นำมบินท่ำนละ 1 ชิน้ ก่อนออกเดนิทางกลบั 

13.35 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เทีย่วบินที ่PG 948  
(บริกำรอำหำรและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

 
 

วันทีส่ี่         ดำนัง – ช้อปป้ิงตลำดฮำน – โบสถสี์ชมพู – เวียดนำม – กรุงเทพฯ 
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15.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺ 
           
 **หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถอืผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**    
 

 

วันเดนิทำง 
 

  รำคำทัวรผู้์ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

พักเดีย่วจ่ำยเพิม่ 

02-05 มีนำคม 2566 24,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

30 เมษำยน- 3 พฤษภำคม 2566 23,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

12-15 พฤษภำคม 2566 23,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

1-4 มิถุนำยน 2566 24,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

7-10 กรกฎำคม 2566 22,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

28-31 กรกฎำคม 2566 25,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

31 กรกฎำคม – 3 สิงหำคม 2566 21,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

4-7 สิงหำคม 2566 21,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

12-15 สิงหำคม 2566 25,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

8-11 กันยำยน 2566 22,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

13-16 ตุลำคม 2566 25,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

22-25 ตุลำคม 2566 26,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 

27-30 ตุลำคม 2566 26,999 บำท / ทำ่น 7,500 บำท / ทำ่น 
 

 
 

 

 
 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านัน้  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดนิทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันที ่5 ม.ค. 66**  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
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กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรือ หากตอ้งการหอ้งพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านท่ี 3 อาจเป็น
เสรมิเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูท่ีนอน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ  
5. ค่ำยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระตดิตวัขึน้เคร่ืองได ้1 ชิน้ ตอ่ทา่น น า้หนกัตอ้งไมเ่กิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัท่ีมีอายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต้ิ่ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

 

1. ค่ำท ำหนังสือเดนิทำงทกุประเภท 
2. ค่ำตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หากหน่วยงาน
รฐับาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรบัเปล่ียนขอ้ก าหนดเก่ียวกับการกกัตวัเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม 
ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายสว่นเกิน 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทางเวียดนาม
ไดป้ระกาศยกเวน้การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไมเ่กิน 30 วนั) 

4. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัชาวตา่งชาต ิท่ีไมไ่ดร้บัการงดเวน้วีซา่เขา้ประเทศเวียดนาม 
5. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
6. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกดแ์ละคนขับรถ รวม 800 บำทต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) ค่ำทิปหัวหน้ำทัวรข์ึน้อยู่

กับควำมพงึพอใจของลูกค้ำ 
7. ค่ำภำษีมูลคา่เพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถกูตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบรษัิทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษิัททวัรเ์ทา่นัน้ 

8. คา่ธรรมเนียมน า้มนั และภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
 

 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
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** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำและทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ 
จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก ** 


