
  
  
 
 

 

เวยีดนามกลาง เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คนื 
พกั 4 ดาว (บานา่ฮลิล ์1 คนื เว ้1 คนื ดานงั 1 คนื) 

เดนิทาง 4-7 กมุภาพนัธ ์2566 
โดยสายการบนิ Air Asia (FD) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  เสน้ทางการเดนิทาง 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิดานงั - รา้น

เยือ่ไผ ่– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดงบา - ลอ่งเรอืมงักร 

 

BANH MI 🍽 

2 

พระราชวงัไดโนย้ – น ัง่รถสามลอ้ซโิคล่ ชมเมอืงเว ้- 

รา้น OTOP - น ัง่กระเช้าไฟฟ้า – บาน่าฮลิล ์– จตัุรสั

แหง่ดวงดาว – สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ 

🍽 🍽 🍽 

3 

สะพานมอืยกัษ ์– สวนดอกไมแ้หง่ความรกั - เมอืงดานงั 

- Apec Park - วดัหลนิอึง๋ - SON TRA MARINA CAFÉ 

- สะพานแหง่ความรกั - สะพานมงักร 

🍽 🍽 🍽 

4 

ลอ่งเรอืกระดง้ - เมอืงฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – วดั

กวางตุง้ - บา้นเลขที ่101 – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – 

โบสถส์ชีมพู - ตลาดฮาน - สนามบนิดานงั – สนามบนิ

ดอนเมอืง 

🍽 🍽  



  
  
 
 

 

4 ก.พ. 66 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิดานงั - รา้นเยือ่ไผ ่– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดงบา - 
ลอ่งเรอืมงักร 

 
07.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) อาคาร 1 ช ัน้ 3 

ประตู 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA (FD) เพื่อเตรียมตัวเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการ

เช็คอนิโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิท HELLO HOLIDAY TRIP ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.30 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่

  FD 636 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    

  น า้หนกักระเป๋าโหลด 20 กก. / ถอืข ึน้เครือ่ง 7 กก. (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม  

 

บรกิารอาหารวา่ง ขนมปงัฝร ัง่เศสสไตลเ์วยีดนาม (BANH MI)  

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเว ้เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงในอดตี โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่า
วัฒนธรรมทีม่แีบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดร้ับการยนืยันจาก องคก์ารยูเนสโก ประกาศขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2538 เป็นมรดกโลก WORLD HIERITAGE 1 ใน 3 
แหง่ทีม่อียูใ่นประเทศเวยีดนาม ระหวา่งทางน าทา่นแวะ รา้นเยือ่ไผ ่ใหท้า่นเลอืกซือ้ผลติภัณฑ์จาก

เยือ่ไมไ้ผ ่ของขึน้ชือ่ประเทศเวยีดนาม 

 

น าท่านสู่ วดัเทยีนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของ

พระพุทธเจา้ มรีูปปั้นเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี้ ภายในเจดยีม์พีระสังกัจจายน์ปิดทอง

พระพักตรอ์ิม่เอบิกับพระพทุธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงบา ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเวใ้หท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึสนิคา้

เครือ่งใชต้า่งๆรวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม 

 



  
  
 
 

 

จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิของแมน่ ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอุ่ดม

ไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ

นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะมาขับกล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรอืโดยประมาณ 

45-60 นาท)ี 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั    MIDTOWN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

5 ก.พ. 66 พระราชวงัไดโนย้ – น ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่ชมเมอืงเว ้- รา้น OTOP - น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – บานา่
ฮลิล ์– จตัรุสัแหง่ดวงดาว – สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงัไดโนย้ พระราชวังโบราณแห่งสดุทา้ยของเวยีดนาม UNESCO 

ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นทีป่ระทับ ทีท่ าการของระบบพระราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศ

เวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทัง้หมด 13 องค์ที่ไดข้ึน้มาถือครองราชย์นับตัง้แต่ ค.ศ. 

1802 จนถงึ ค.ศ. 1945 มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิง่ ท่านจะไดช้มครบ

ทัง้หมด 3 สว่นของพระราชวังไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังทีเ่รยีกว่า “กงิถั่น” ทีท่ า

การของพระองคก์ับ เสนาธกิารและแมท่ับ ทอ้งพระโรงทีเ่รยีกว่านครจักพรรค ์“ไถหว่า” และสว่น–ที่

ส าคัญมากทีส่ดุของพระราชวังคอืพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นทีป่ระทับของพระองค ์พระราชนิี นางสนม

และกลุม่คนรับใชเ้ป็นขันท ีทีเ่รยีกกันวา่ ตือ๋กั๋มถั่น 

 น าทา่น น ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมเมอืงเว ้ซึง่เป็นจดุเดน่และเอกลักษณ์ของเวยีดนาม 

(ไมร่วมคา่ทปิคนขีส่ามลอ้ แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น)  



  
  
 
 

 

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดานงั (DANANG) เป็นเมอืงท่าส าคัญของเวยีดนามกลางตอนใต ้

ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลจนีใต ้จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเวยีดนาม ดานังจัดเป็น

พื้นที่อุตสาหกรรม และมีท่าเรอืที่รองรับการขนส่งสนิคา้ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตัง้อยู่ใน

เมอืงจ านวนหนึ่ง สนิคา้เศรษฐกจิของเมอืงไดอ้าหารทะเล จงึท าใหเ้มอืงดานังมอีาหารท าเลทีร่าคา

ถูก ซึง่ถูกใจนักท่องเทีย่วชาวไทยอย่างมาก ระหว่างทางน าท่านแวะ รา้น OTOP น าท่านเลอืกซือ้

ผลติภณัฑข์ึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   น าทา่นเดนิทางสู ่บานา่ฮลิล ์(BANA HILLS) แหลง่รวมความสนุกและความบันเทงิบนยอดเขาสงู 

อยูห่า่งจากตัวเมอืงดานังประมาณ 40 กโิลเมตร เดมิเคยเป็นสถานทีพั่กผอ่นตากอากาศของชาว

ฝรั่งเศส เมือ่สมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 แตห่ลังสงครามจบลง ชาวฝรัง่เศสพา่ยแพ ้จงึกลับประเทศไป 

ท าใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งนานหลายปี กระทั่งถกูบรูณะอกีครัง้ในปี  2009 

 

น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด ์บาน่าฮลิล ์(SUN WORLD BANA HILLS) ดืม่ด ่าไปกับววิ
ทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บาน่า-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่

หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวที่สุดในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมื่อวันที ่9 มีนาคม ค.ศ.
2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเก่าแก่ของบาน่าฮลิลร์สีอรท์ 
และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บาน่าฮลิล ์เป็นรสีอรท์และ

สถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่
บาน่าฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมือ่สมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณานคิม 

จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นทีพั่กผ่อน 
เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีส 

 

 



  
  
 
 

 

น าท่านชมที่เที่ยวใหม่บนบาน่าฮลิล์ จตัุรสัแห่งดวงดาว (ECLIPSE SQUARE) น าท่านเดนิชม
ความสวยงามของสถาปัตยกรรม เปรียบเสมอการเดนิทางสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวที่มีเสน้ทาง

เชือ่มต่อระหว่างอาณาจักรแห่งดวงจันทร์และอาณาจักรแห่งดวงอาทติย ์ถนนที่แสนงดงาม และ
สถาปัตยกรรมทีล่ ้าสมัย จดุเดน่ของทีแ่หง่นี้อกีจดุคอืกระจกใสทรงสามเหลีย่มทีด่คูลา้ยกับพพิธิภณัฑ์
ลฟูวรท์ีฝ่รั่งเศส ใหค้วามรูส้กึเหมอืนทา่นก าลังทอ่งอยูใ่นโลกแหง่เวทมนตแ์ละดวงดาว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ (FANTASY PARK) ซึง่มเีครือ่งเลน่หลากหลาย
รปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ 
รถบัม้ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไมร่วมคา่เขา้ชมหุน่ขีผ้ ึง้) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาต ิบนบานา่ฮลิล ์
 



  
  
 
 

 

ทีพ่กั    MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดบั 4 ดาว 

 

***หอ้งพกับนบานา่ฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น / มหีอ้งส าหรบั 2 ทา่นหรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 
 
1.FAMILY BUNG เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง หากพกั 4 ทา่นไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

2.FAMILY BUNG เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง หากพกั 3 ทา่น เพิม่ 700 บาท / หอ้ง 
 

  หากตอ้งการพกัเดีย่ว บนบานา่ฮลิลอ์ยา่งเดยีว เพิม่ 2,000 บาท / หอ้ง 
 

***วนัทีพ่กับนบานา่ฮลิลอ์าจจะมสีลบัคนืพกัแตโ่ปรแกรมทุกอยา่งเหมอืนเดมิ*** 
 

 

6 ก.พ. 66 สะพานมอืยกัษ ์– สวนดอกไมแ้ห่งความรกั - เมอืงดานงั - Apec Park - วดัหลนิอึง๋ - SON 
TRA MARINA CAFÉ - สะพานแหง่ความรกั - สะพานมงักร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสดุซึง่อยูบ่นเขาบาน่า

ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชัด สวยงาม
เป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึงทีไ่ดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์น
ววิพาโนรามา่ 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่  



  
  
 
 

 

น าท่านชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส 
ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุ ์ถูกจัดเป็นสัดสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่ม่

ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรปูออกมาไดส้วยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดอืนก็จะมี
การจัดตกแตง่ผลัดเปลีย่นไปเรือ่ยๆ 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นน่ังกระเชา้ลงจากบาน่าฮลิล ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นแวะถา่ยรปู APEC PARK สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหมค่รอบคลมุพืน้ที ่8,668 ตร.ม. ตัง้อยูร่มิ

ฝ่ังแมน่ ้าฮาน เมอืงดานัง บรเิวณสวนมสีนามหญา้ขนาดใหญ่ ทางเดนิปดูว้ยหนิ สวนหยอ่มและยัง

สามารถมองเห็นแมน่ ้าฮาน มพีืน้ทีพั่กผอ่นมากมาย รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รวมถงึ

ศนูยข์อ้มลูนักทอ่งเทีย่ว ไฮไลทข์องสวน APEC แหง่นี้คอื โดมขนาดยักษ์ทีส่รา้งจากเหล็ก 200 ตนั 

มลีักษณะเหมอืน "วา่วยกัษ์" 



  
  
 
 

 

  น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญย่นืโดดเดน่

สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัว

สง่างาม หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมพีระ

อรหันต ์18 องค ์เป็นหนิอ่อนแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์

ซึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

 

  น าท่านเดนิทางสู ่SON TRA MARINA CAFÉ คาเฟ่รมิทะเลบรรยากาศดเีหมาะกับสายถ่ายรปู ตัว

รา้นตกแตง่ดว้ยโทนสฟ้ีา-ขาวสบายตามลีมทะเลพัดเย็นๆมาพรอ้มกับมมุถ่ายภาพทีห่ลากหลายหา้ม

พลาดเลยทเีดยีว (ไมร่วมคา่บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่)  

  



  
  
 
 

 

น าท่านชม สะพานแห่งความรกัดานงั เป็นสะพานทีป่ระดับตกแต่งดว้ยรูปหัวใจและท าใหเ้ห็นววิ 

สะพานมงักร อย่างชัดเจนอกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้ง

เทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮัน เปิด

ใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมือง

ดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น LANDMARK แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มรีูปปั้นทีม่หัีวเป็นมังกร

และหางเป็นปลาพน่น ้า 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั    Roliva Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

 



  
  
 
 

 

7 ก.พ. 66 ล่องเรอืกระดง้ - เมอืงฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – วดักวางตุง้ - บา้นเลขที ่101 – หมู่บา้น
แกะสลกัหนิออ่น – โบสถส์ชีมพู - ตลาดฮาน - สนามบนิดานงั – สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่น ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน (BASKET BOAT) หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอัน ตัง้อยูใ่น
สวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามหมูบ่า้นแหง่นี้เคยเป็นทีพั่กอาศัยของทหาร อาชพีหลักของ
คนในหมูบ่า้นคอืประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี้ 

หมายเหต:ุ ทา่นสามารถใหท้ปิไดต้ามความพอใจของทา่น 

 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมอืงมรดกโลกที่

ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไวอ้ยา่งดเียีย่ม โดยทา่นสามารถเดนิเลน่ ถา่ยรปู ตามตรอกซอก
ซอยต่างๆ ได ้ไฮทข์องการมาถา่ยรปูเช็คอนิทีน่ี้คอืการไดข้ึน้ไปถ่ายรปูจากมมุสงูของคาเฟ่ทีอ่ยูต่าม

ซอกซอย ไดท้ัง้ววิ ไดท้ัง้ชมิกาแฟรสชาตอิอรจินัิลของเวยีดนาม 
 

น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ไดช้ื่อนี้เนื่องจาก
สะพานแหง่นี้สรา้งขึน้โดยชมุชนชาวญีปุ่่ น เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้ขา้มคลองทีใ่นอดตี 400 ปีกวา่ทีผ่า่น
มา มชีมุชนชาวญีปุ่่ นมาตัง้รกรากอยู่ และสรา้งขึน้ท่ามกลางหมู่บา้นชาวจนีและญีปุ่่ น สะพานญี่ปุ่ น

แหง่เมอืงฮอยอันนี้ สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1593 นับถงึวันนี้ก็มอีาย ุ427 ปีเลยทเีดยีวนับวา่เกา่แก่มาก 



  
  
 
 

 

เป็นสะพานที่สรา้งดว้ยวัสดุทัง้ไมแ้ละปูน แมผ้่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามดว้ยความมี
เอกลักษณ์ จนเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ลักษณะเฉพาะของสะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอันแหง่นี้ 

 
น าทา่นชมยา่นการคา้เมอืงทา่คา้ขายสมัยโบราณของชาวจนีแลว้น าทา่นไปไหวพ้ระที ่วดักวางตุง้ ที่
ชาวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวีย๋นทีนั่บถอืกวนอ ูใหค้วามเคารพนับถอืกอ่นออกเรอืคา้ขายเพือ่เป็นสริมิงคล 

มเีรือ่งราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้  น าท่านชม บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้
บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของ

ฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ 
ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชือ่มต่อส่วนทีพั่กอาศัยหลายสว่น 

รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ูจากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของที่
ระลึกก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูส้กึว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้ับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่ น ซึ่งไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี 

ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทัง้บา้นเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชาคม ศาลเจา้ บา้นประจ า
ตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงดานัง ระหว่างทางน าท่านชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิอ่อน ซึง่เป็นหมู่บา้นแหง่

หนึ่งอยู่ในตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลักหนิออ่น หนิหยก 
ทา่นสามารถบันทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลักเหล่านี้เพือ่เอากลับไปเป็นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็น
ของประดับในบา้น   

 

จากนัน้น าทา่นชม โบสถค์รสิตส์ชีมพู (DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยูบ่นถนน TRAN PHU ใจ

กลางเมอืงดานัง  ตัวอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพูอ่อนทัง้หลัง โบสถแ์ห่งนี้

สรา้งขึน้สมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและเป็นโบสถแ์ห่งเดยีวในเมอืงดานังท าใหท้ีน่ี่เป็นศนูย์

รวมหลักของชาวครสิต ์

 

   



  
  
 
 

 

  น าท่านแวะซือ้ของฝาก ตลาดฮาน (HAN MARKET) คอืตลาดสดของเมอืงดานัง ทีน่ี่เป็นตลาด

เก่าแก่ทีส่ดุและเป็นตลาดโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้

มากมาย มทีัง้อาหารสด อาหารทะเล อาหารพืน้เมอืง ของฝาก สนิคา้หัตถกรรม สนิคา้ทีน่ิยมอย่าง

มากคอื เมล็ดบัวอบแหง้ กาแฟเวยีดนามมหีลากหลายแบรนด ์เชน่ G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้ 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานงั 

 

18.50 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA (FD) เทีย่วบนิที ่FD 639 

น า้หนกักระเป๋าโหลด 20 กก. / ถอืข ึน้เครือ่ง 7 กก. (ไมร่วมอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.35 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

หอ้งละ 2-4 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

4-7 กุมภาพนัธ ์2566 15,900 4,500 

 
.............................................................. 

 

** คา่บรกิารขา้งตน้ ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์
1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น ** 

 
หลงัจากคอนเฟิรม์การเดนิทาง กรณุาช าระเงนิภายในวนัทีก่ าหนด  

 
หมายเหต ุ เม ือ่ออกต ัว๋แลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2- 4 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

คา่บรกิารดงักลา่ว เป็นคา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นชาวไทยเทา่น ัน้!!! 

 



  
  
 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม

จากไกดก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 8,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอื
ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 ทา่น แต่
หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่
ทางบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขที่หนังสอืเดนิทางและอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วมไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ
ปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่

มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ

บนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.   กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100  มลิลลิติรตอ่

ชิน้ ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิด  สนิท และสามารถน า ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเรย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่น  ละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

1.1 สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ    จะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกับการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดังนี้ 



  
  
 
 

 

2.1 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด   ไดแ้ก่

แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000mAh หรอืนอ้ยกว่า 100Wh สามารถน าขึน้เครือ่ง

ไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  

2.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000mAh หรอื 100-160Wh สามารถน าขึน้เครือ่งได ้

ไมเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

2.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAh หรอื 160Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

3. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเช็คเร ือ่งการยืน่วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กบัเจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ 

-กรณีลูกคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  กอ่นตดัสนิใจซือ้ทวัร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนั

เวลา เทีย่วบนิ  หรอืตรวจสอบกบัทางบรษิทั กอ่นตดัสนิใจซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

-รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีช่ าระกบัผูจ้ดั เป็นการช าระขาดกอ่น

เดนิทางและผูจ้ดัไดช้ าระตอ่ใหก้บัทางสายการบนิ โรงแรม หรอืสถานทีเ่ทีย่วตา่งๆ แบบช าระขาดกอ่น

ออกเดนิทางเชน่กนั ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด 

หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม) ทาง

ผูจ้ดัขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุเหลอืไมต่ า่
กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษิทั 

ขอเก็บคา่วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด*** 


