
 

 

 
 

 
 
 

เมืองดานงั | เมืองเว้ | เมืองฮอยอนั | บานาฮิลล์ | สะพานทอง  | พระราชวงัไดโน้ย 
นัง่เรือกระด้ง | พกับนบานาฮลิล์ | เมนพูิเศษกุ้งมงักร 

 

เดนิทาง มีนาคม 2563  

ราคาแนะน าเพียง 11,800.- 

เชียงใหม่บนิตรง เวียดนาม มนต์รัก ดานัง เว้ ฮอยอัน 
(พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน  
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เส้นทางการเดนิทาง 

วันท่ี 1 : เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น า้หอม     
(FD906: 08.00-09.45) 

วนัท่ี 2 : เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN 
D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พกับนบานาฮิลล์ 

วนัท่ี 3 : นัง่กระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานงั - วดัหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน - เมืองฮอยอนั - หมู่บ้านกัม๊ทาน - นัง่เรือ
กระด้ง - สะพานญ่ีปุ่ น - บ้านเลขท่ี 101 - เมืองโบราณฮอยอนั - สะพานมงักร - ตลาดฮาน - เมืองดานงั 

วนัท่ี 4 : เมืองดานงั - ดานงั (สนามบนิดานงั) - เชียงใหม ่(สนามบนิเชียงใหม)่     (FD907: 10.15-12.00)   
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วันที่ 1 
เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบนิดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทยีนมู่ -ตลาดดอง
บา - ล่องเรือแม่น า้หอม     (FD906: 08.00-09.45) 

06.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 1 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย โดย
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดานัง โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย เท่ียวบนิท่ี FD906 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วน าท่านรับสัมภาระ 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองดานัง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั (เวลาท้องถ่ินประเทศเวียดนาม
เหมือนกบัเวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมยัท่ีปกครองด้วย

กษัตริย์ (เวียดนามและชาตติะวนัตกจะใช้ค าวา่ Emperor หรือจกัรพรรด)ิ กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทกุพระองค์ 
ตัง้แตอ่งค์ท่ี 1 ถึงองค์ท่ี 13 จะประทบัอยู่ท่ีพระราชวงัแห่งนี ้เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีช่ือว่าเป็นเมืองของ
กษัตริย์ และเป็นท่ีมาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาต ิ
อา่วหญ๋าย หรือชดุประจ าชาตขิองสตรีเวียดนาม  
น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วดัช่ือดงัของเมืองดานงั ศนูย์กลางทางพทุธศาสนานิกายเซน โดดเดน่ด้วยเจดีย์
ทรงเก๋ง 8 เหล่ียมแบบจีน สูงลดหลัน่กันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้แทนชาติภพตา่งๆ ของพระพุทธเจ้า 
นอกจากนัน้ยงัมีศิลาจารึก ระฆงัส าริดขนาดใหญ่มีน า้หนกัถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปัน้เทพเจ้า 6 องค์ คอย
ปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนีมี้ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วย
เช่นกนั เม่ือปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวดัได้ขบัรถออสตินสีฟ้าไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์
ในปัจจบุนั เพ่ือประท้วงการบงัคบัให้ประชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขดัขวางการฉลองวนั
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วิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวดัแห่งนีท้่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคนัดงักล่าวจดัแสดงอยู่
ภายในวดั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ช่ือดงัของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนาม
มากมายเกือบทกุชนิด เช่น เสือ้ผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผกั ผลไม้ ของทะเล และของท่ีระลึกตา่งๆ 
อิสระให้ทา่นได้เดนิชมและเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั 
น าท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือส าราญมงักรเสมือนเรือพระท่ีนัง่ในอดีต ไปตามแม่น า้เฮืยงยางหรือแม่น า้หอม 
ให้ท่านไปชมวิวทิวทศัน์ของสองฝ่ังแม่น า้ท่ีเต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมยัก่อนท่ียงัคงเอกลกัษณ์รูป
แบบเดมิไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพืน้เมืองสองฝ่ังแมน่ า้ท่ีขดุทรายขายเป็นอาชีพหลัก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Thanh Lich Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า   พักเมืองเว้ 1 คืน 

วันที่ 2 
เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวน
ดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮลิล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 

เป็นผู้ออกแบบและควบคมุการก่อสร้าง ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวงักู้กงหรือพระราชวงัต้องห้ามท่ียิ่งใหญ่
ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสร้างพระต าหนกัต่างๆ รวมถึงก าแพงโดยรอบของพระราชวงัทัง้หมดได้
น าอิฐมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่าพระราชวงัต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระต าหนกั
ชัน้ในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับราชวงศ์เท่านัน้ ห้ามบคุคลท่ีไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาด 
หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธ์ิออกมาภายนอกได้ คนทัว่ไปจึงเรียกพระราชวงัแห่งนีว้่าพระราชวงัต้องห้าม 
เหมือนกับท่ีคนจีนเรียกพระราชกู้ กงว่าพระราชวงัต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตัรัุส ล้อมรอบด้วย  คนู า้ขนาดใหญ่ทัง้ส่ีด้าน (คล้ายกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งนีใ้ช้
เป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทกุพระองค์ ตัง้แตจ่กัรพรรดยิาลอง องค์ท่ี 1 จนถึง องค์ท่ี 13 จกัร
กรพรรดิเบา่ได ๋กษัตริย์องค์สดุท้าย ซึ่งทรงสละอ านาจให้กบัรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เม่ือปี พ.ศ. 
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2488 (ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 8 ของราชวงศ์จกัรี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนู SEAFOOD) 
บ่าย 

 
 น าทา่นสูเ่มืองตากอากาศขึน้ช่ือแห่งดานงั บานาฮลิล์ ตัง้ห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้

เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบ
สงครามฝร่ังเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลบัประเทศ ท าให้บานาฮิลล์ถกูทิง้ร้างมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งนีอี้กครัง้ในปี 2009 
พร้อมกบัได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ท่ีมีความสงูถึง 5,801 จากระดบัน า้ทะเล เพ่ือใช้เป็นเส้นทางส าหรับขึน้
ไปยงัยอดเขา 
น าทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพพิิธภัณฑ์
หุ่นขีผึ้ง้ และเคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เคร่ืองเลน่ในสวนสนกุของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบ
มีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนให้ทกุท่านระทึกขวญัไป
กับเคร่ืองเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซือ้ของท่ีระลึก
ภายในสวนสนกุอีกด้วย    

 
หลังจากนัน้เดินเท่ียวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  
อิสระเดนิเท่ียวบานาฮิลล์ตามอธัยาศยั 
จากนัน้อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้ งมือยกัษ์ ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เท่ียวชมได้ไม่นานมานี ้มีความสูงจากระดบัน า้ทะเล 1,400 เมตร 
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ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จดุเดน่คือสะพานถกูทอดผา่นอุ้งมือหินขนาดยกัษ์สองมือ ผู้ออกแบบ
จะท าให้รู้สึกราวกบัวา่ก าลงัเดนิอยู่บนเส้นด้ายสีทองท่ีทอดอยู่ในหตัถ์ของเทพ อิสระให้ทา่นได้ถ่ายภาพและชม
วิวทิศทศัน์ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (INTER BUFFET)  
ที่พัก โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว 

พักบนบานาฮลิล์ 1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิด
เพิ่มท่านละ 300 บาท 

วันที่ 3 
น่ังกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่
บ้านก๊ัมทาน - น่ังเรือกระด้ง - สะพานญ่ีปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - 
ตลาดฮาน - เมืองดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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สมควรแก่เวลาน าท่าน น่ังกระเช้าลงจากบานาฮิลล์  จากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตัง้อยู่ในโซนภาค
กลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูห่่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และหา่งจากเมือง โฮจิมินห์ 
ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองเว้ ทิศตะวนัตกและทิศใต้ติดกบัจงัหวดักว่างนาม ส่วนทิศ
ตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต้ เมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินออ่นสลบัซบัซ้อน และยงัเป็น
เมืองท่าท่ีส าคญัเพราะในแถบนีมี้หมู่บ้านชาวประมงจ านวนมากจึงท าให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าท่ีส าคญั
อีกแหง่หนึง่ของเวียดนาม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Temple) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูง
ใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐาน
ดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวา่สมปรารถนาทกุ
ประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทาง
ท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึง้ ต่อมา น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน 
ตลาดสดของเมืองดานงั ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น า้ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริม
แมน่ า้เป็นรูปปัน้หญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลกึให้เลือกซือ้   
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีนีน้บัเป็นหนึง่ในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ
ได้พบกบังานเกะสลกัท่ีล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหตัศิลป์
ภายในตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีน
ใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดักว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ี
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ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของ
ฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัย
คริสต์ศตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของท้องถ่ินและของตา่งชาติไว้ได้อย่างมี
เอกลกัษณ์ และอาคารตา่งๆภายในเมืองได้รับการอนรัุกษ์ให้อยูใ่นสภาพเดมิไว้ได้เป็นอยา่งดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 “สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้าสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut 

Village) ท่ีหมู่บ้านกัม๊ทาน ซึ่งหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส ซึ่งสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กับชาวจีน ชม จั่วฟุ
กเก๋ียน บ้านประจ าตระกูลท่ีสร้างขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟุ
กเกีย้นท่ีมีแซเ่ดียวกนั 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่  101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลงับ้านไปจรดถนนอีกสาย
หนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท า
เป็นร้านบตูิก ด้านหลงัเป็นท่ีเก็บสินค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อ
สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนัน้อิสระให้ท่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซือ้ของท่ีระลึก ร้านค้าขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยู่ในบ้าน
โบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนีมี้เสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพล
จากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม 
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ราคาแนะน าเพยีง : เชียงใหม่บนิตรง เวียดนาม มนต์รัก ดานัง เว้ ฮอยอัน 
(พกับนบานาฮลิล์) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย      

เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกลู และร้านค้าตา่งๆ    

 
ทา่นผ่านชม สะพานมังกร ถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นแหล่งทอ่งเท่ียวอีกแห่งหนึง่ของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณ์ของ
การฟืน้ฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่อง
จราจร โดยได้เปิดใช้งานตัง้แต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจ
จากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึง่พนัปีมาแล้ว 
น าท่านเดินเท่ียวช้อปปิง้ใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย 
สินค้าท่ีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน้ยงัมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ เช่น เสือ้
เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสือ้ผ้า กาแฟ สินค้าท่ีระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพืน้เมือง ท่านจะ
ได้สมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจบุนัได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝากและถ่ายภาพ
ตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   (เมนู SEAFOOD LOBTSER) 
ที่พัก โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักเมืองดานัง 1 คืน 

วันที่ 4 
เมืองดานัง - ดานัง (สนามบนิดานัง) – เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่)  
(FD907: 10.15-12.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถบัส หม่ีขวางหรือขนมปังเวียดนาม 
 ได้เวลาอนัสมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินเมืองดานัง เพ่ือเดนิทางสู ่เชียงใหม่ 

10.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่เชียงใหม่ โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย เท่ียวบนิท่ี FD907 
12.30 น. คณะเดนิทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 

ท่านละ (บนบานาฮลิล์) 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-15 มีนาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 19-22 มีนาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 
 

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮลิล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั*** 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
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1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม
เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จ่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 



  12  เชียงใหมบ่ินตรง เวียดนาม มนต์รัก ดานงั  เว้ ฮอยอนั (พกับนบานาฮิลล์)  4 วนั 3 คืน โดย  FD   [GQ1DAD-FD006]                            

 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ทา่น 


