
 
เวยีดนามกลาง4วนั3คนื 

ดานงั เวฮ้อยอนัพกับานาฮลิล ์1คนื 
ซุปตาร.์..บานาฮลิล ์All Night 4 วนั 3 คนื 

 กาํหนดการเดนิทางกรกฎาคม- ตลุาคม2565 

โดยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
 ชม เมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ถูกปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี ทานอาหารเย็น พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ 
 นงักระเชา้ขนึ ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม่ สะพานโกเดน้บรดิจ ์

พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล1์ คนื 
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั นงัเรอืกระดง้  
 สกัการะวดัลนิหอ์งึชอ้ปปิง ตลาดฮาน พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร  

 “มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 
13 - 16 กรกฎาคม 2565 

(วนัอาสาฬหบชูา,วนัเขา้พรรษา,วนัหยดุพเิศษ) 
14,888 5,000 

21 - 24 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 



 
วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู-ิ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - สะพานมงักร 
 

13.30น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันณท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมปิระตูทางเขา้หมายเลข 3-4 
เคานเ์ตอรG์ สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)โดยมีเจา้หนา้ทีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทาง
สําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสมัภาระ 

15.50น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนามโดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
(VZ)เทยีวบนิทVีZ962 

17.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงัประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําท่านรับสมัภาระ  
 นําท่านชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่นําสายหลกัของเมอืงอย่าง แม่นําฮานถูกสรา้งขนึเพือเป็นจุด
เชอืมตอ่สําคญัดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชอืเสยีงของเมืองดานังเป็นสัญลักษณ์
ของการฟืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมี
ความยาว 666 เมตรและความกวา้ง 37.5 เมตรมี
ถนน 6 ช่องจราจรโดยไดเ้ปิดใชง้านตังแต่ปี 2013 
ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที
ไดร้ับแรงบันดาลใจจากตํานานเก่าแก่ของเวยีดนาม
เมือกว่าหนึงพันปีมาแลว้ ห่างจากสะพานมังกรไม่
ไกลนักท่านสามารถเดนิไปยัง สะพานแห่งความ
รกั สะพานทถีูกตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลง
สู ่แม่นําฮาน เมือเดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นวิว
ของสะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถึงใน
บรเิวณนันจะมี รูปปันปลามงักรพ่นนําทีถือไดว้่าเป็นอกีสัญลักษณ์หนึงของเมืองดานังเคยีงคู่ไปกับ
สะพานมังกร อสิระท่านถ่ายภาพเป็นทรีะลกึตามอธัยาศยั 
 
 
 

4 - 7 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

11- 14สงิหาคม 2565 
(วนัเฉลมิฯสมเด็จพระบรมราชชนนพีนัปีหลวง,วนัแม่แห่งชาต)ิ 

14,888 5,000 

20 - 23 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

27 - 30 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

8 - 11 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

17 - 20 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

29 กนัยายน - 2 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

5 - 8 ตลุาคม 2565 12,888 5,000 

7 - 10 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

12- 15ตลุาคม 2565 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคตของรชักาลท ี9,วนัหยดุพเิศษ) 

14,888 5,000 

14- 17ตลุาคม 2565 
(วนัหยดุพเิศษ) 

14,888 5,000 

19 - 22 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

21-24ตลุาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช,วนัหยดุชดเชยวนัปิยมหาราช) 

14,888 5,000 

23-26ตลุาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช,วนัหยดุชดเชยวนัปิยมหาราช) 

14,888 5,000 

26 - 29 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 



 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (1) 
 

ทพีกั โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง      หมูบ่า้นกมัทาน - ลอ่งเรอืกระดง้ - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น - เมอืงโบราณฮอยอนั - บานาฮลิล์
สวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOUR - สวนสนุกThe Fantasy Park 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(2) 
 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกมัทาน นําท่านสมัผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีตังอยู่
ในเมอืงฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่นําลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนันจะเป็นทีพักของ
เหลา่ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีนีจะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนันนํา
ท่านทํากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถนิ และระหว่างที
ลอ่งเรอืกระดง้อยู่นันชาวบา้นทนีีก็จะมกีารขบัรอ้งพลงพืนเมือง และนําไมพ้ายเรือมาเคาะเพือประกอบ
เป็นจังหวะดนตร ี(คา่ทปิสําหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 
 
 

 

 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู ่ หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ทีนีนับเป็นหนึงในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศ
เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีลว้นประดษิฐด์ว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และ
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศยั 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโบราณฮอยอนันําชม บา้นเลขท ี101นับเป็นบา้นทีเก่าแก่และอยู่ในสภาพ
สมบูรณส์วยงามทสีดุในเมอืงฮอยอนั บา้น 2 ชนัทโีดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมภายในถูกแบ่งสัดส่วนการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดหอ้งรับแขกและหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจําตะกลู Tan Kyถูกสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุ่น 
 เทียวชม สะพานญปีุ่ น (Japanese Covered Bridge)ถูกสรา้งขนึมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลกัษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญปีุ่ น หลงัคามุงกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลนืสวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานนําท่านสกัการะ ศาลกวนอูและเมือขา้มสะพานมายังอกีฝังหนึงท่านจะพบเห็นบา้นเรือน
เกา่แกส่ไตลญ์ปีุ่ นแทท้ีทาสเีหลอืงทังเมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมีรา้นคา้ขายของที
ระลกึมากมายริมสองฝังถนนใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมตามอัธยาศัยเดนิเขา้มาไม่ไกลจากสะพาน
ญปีุ่ นนักจะพบกบั วดัฟุกเกยีนหรอืสมาคมชาวจนีทใีหญ่และเกา่แกท่สีดุของเมอืงฮอยอันเป็นศูนยร์วม
ของชาวจีนทีอพยพเขา้มาในช่วงปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจําตระกูลกว่า 20 
หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพบปะของคนหลายรุ่นและเป็นศูนยก์ลางของการเทียวชมเมืองโบราณฮอยอัน
จุดเดน่อยู่ทงีานไมแ้กะสลกัลวดลายสวยงามท่านสามารถทําบุญต่ออายุโดยพธิีสมัยโบราณคอืการนํา
ธูปทขีดกน้หอยมาจุดไหวข้อพร เพอืเป็นสริมิงคล 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (3) 

นําท่านสู ่เมืองตากอากาศขนึชือแห่งดานังบานาฮลิลต์ังห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตรใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาทีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทียวตากอากาศมาตังแต่สมัย
สงครามโลกครังที 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรังเศส ในสมัยอาณา
นิคมตังแต่ปี 1919หลังจากจบสงครามฝรังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวียดนามเพือกลับ
ประเทศทําใหบ้านาฮลิลถ์ูกทงิรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมือง
ท่องเทียวตากอากาศแห่งนีอกีครังในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ีการสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าทีมีความสูงถึง 
5,801 จากระดบันําทะเล เพอืใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรับขนึไปยังยอดเขา 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
นําท่านเดินชม สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไมส้ไตล์ฝรังเศส ทีมีดอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ทีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจ
ชอบจากนันนําทุกท่านไดส้มัผัสกบัประสบการณท์เีต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการ
ผจญภัยท ีสวนสนุก The Fantasy Park(ราคาทัวรร์วมคา่เครอืงเลน่ภายในสวนสนุกทกุเครืองเล่น ยกเวน้
พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึง และเครืองเล่นทีใชร้ะบบหยอดเหรียญ)เครืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มี
หลากหลายรูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที
ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวญัไปกบัเครอืงเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนียังมีรา้นชอ้ปปิง
ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย หากท่านไม่ประสงคห์รืออสิระเล่นรถราง หรอื 
Alpine coasterเครอืงเลน่ขนึชอืของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่
หวาดเสยีวจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบังคับดว้ยมือ จะไปชา้หรือเร็วขนึอยู่กับการควบคุมของเราเอง 
โดยตวัรถจะสามารนังได ้2 ท่าน หรอืจะนังท่านเดยีวก็ได ้(การเลน่รถไฟเหาะไมอ่นุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรอืมอื
ถอืขนึมาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทจีะมจีดุบรกิารถ่ายภาพ 2 จดุ ทา่นสามารถเลอืกซอืภาพตนเองไวเ้ป็นทรีะลกึได ้
ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักทอ่งเทยีว) 
 

 

 

 

 

 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง อาหารบฟุเฟ่ต ์บนบานาฮลิล ์(4) 
ทพีกั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 
 

 
*หอ้งพักบนบานาฮลิลม์หีลายตกึ ซงึการตกแตง่หอ้งพักแตล่ะตกึจะแตกตา่งกนัออกไปสามารถทราบไดว้า่พักตกึไหน 
ณ วนัทเีช็คอนิเท่านัน ซงึทางบรษัิทฯ ไม่สามารถความคมุการจัดการหอ้งพักดงักลา่วได ้เนืองจากสทิธใินการจัดการ

หอ้งพักทังหมดขนึอยู่กบัโรงแรมMercure French Village Bana Hills เท่านัน* 
 

วนัทสีาม สะพานโกเดน้บรดิจ-์ นงัรถไฟโบราณ- เมอืงเว-้ พระราชวงัไดโนย้ - ลอ่งเรอืมงักรแมนํ่าหอม 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

 นําท่านเดนิชมสะพานโกเดน้บรดิจ(์Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ์ซงึเป็น
สถานทที่องเทยีวทพีงึเปิดใหนั้กท่องเทยีวไดเ้ทยีวชมไดไ้ม่นานมานีมคีวามสงูจากระดบันําทะเล 1,400
เมตรความยาว 150เมตรโคง้ไปตามแนวเขาจุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือหนิขนาดยักษ์สองมือ
ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกบัวา่กําลงัเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองททีอดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระใหท้่าน
ไดถ้่ายภาพและชมววิทศิทัศน ์
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนันนําท่าน นงัรถไฟโบราณ ขนึเขาเพือเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็น
สถานทเีก็บไวนท์มีคีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมีอุณหภูมอิยู่ที 16 ถงึ 20 องศา ว่า
กนัวา่เป็นอณุหภูมทิดีสีําหรับการบ่มไวน ์สถานทแีห่งนีถูกเรยีกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย
สถาปนกิชาวฝรังเศษ และสรา้งขนึตงัแตปี่ 1923 สมัยลา่อาณานคิมของฝรังเศส ไดเ้วลาสมควรนําท่าน
นังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (6) 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวเ้ป็นเมอืงเกา่ของเวยีดนามในสมัยทปีกครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวยีดนามและชาติ
ตะวนัตกจะใชคํ้าว่าEmperor หรือจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองคต์ังแต่องคท์ี 1 ถงึ
องคท์ ี13 จะประทับอยู่ทพีระราชวงัแห่งนีเป็นเวลานานถงึ 150 ปีเวจ้งึมชีอืวา่เป็นเมอืงของกษัตรยิแ์ละ
เป็นทมีาของตน้แบบทางวฒันธรรมของเวยีดนามเชน่อาหารเวยีดนามและชดุประจําชาตอิา่วหญ๋ายหรือ
ชดุประจําชาตขิองสตรเีวยีดนาม 
นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi)สรา้งตามความเชอืแบบจนีโดยสถาปนิกชาวฝรังเศส
เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้งซงึจําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือพระราชวังตอ้งหา้มที
ยิงใหญ่ของกรุงปักกิงประเทศจีนและการก่อสรา้งพระตําหนักต่างๆรวมถึงกําแพงโดยรอบของ
พระราชวงัทังหมดไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝรังเศสโดยการขนส่งจากทางเรือคําว่าพระราชวังตอ้งหา้ม 
กล่าวว่าภายในพระตําหนักชนัในสุดจะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเ์ท่านันหา้มบุคคลทีไม่ใช่
เครอืญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาดหรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสทิธอิอกมาภายนอกไดค้นทัวไปจงึ
เรยีกพระราชวงัแห่งนีวา่พระราชวงัตอ้งหา้มเหมือนกับทีคนจีนเรียกพระราชกูก้งว่าพระราชวังตอ้งหา้ม
เช่นเดยีวกันพระราชวังไดโนย้มีลักษณะเป็นรูปสเีหลยีมจัตุรัสลอ้มรอบดว้ยคูนําขนาดใหญ่ทังสดีา้น 
(คลา้ยกบัพระราชวงัสวนจติรลดา)พระราชวงัแห่งนีใชเ้ป็นทปีระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนมาทุก
พระองคต์งัแตจ่ักรพรรดยิาลององคท์ ี1 จนถงึองคท์ ี13 จักรกรพรรดเิบ่าไดก๋ษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ยซงึทรง
สละอํานาจใหก้ับรัฐบาลของประธานาธบิดีโงดนิห์เดยีมเมือปีพ.ศ. 2488 ซงึตรงกับสมัยรัชกาลที 8 
ของราชวงศจ์ักร(ีทังนีอากาศทเีวยีดนามจะคลา้ยคลงึกับประเทศไทย ทา่นสามารถพกหมวก ร่ม พัด หรอืพัดลม
มอืถอื เพอืคลายรอ้นระหวา่งเดนิชมพระราชวัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน ลอ่งเรอืมงักร หรอืเรอืเสมอืนเรอืพระทนัีงของกษัตรยิใ์นอดตีพรอ้มฟงัดนตรพีนืเมอืงเวล้่อง
ไปตามแม่นําเฮยีงยางหรอืแม่นําหอมใหท้่านไปชมววิทวิทัศน์ของสองฝังแม่นําทีเต็มไปดว้ยบา้นเรือน
แบบเวยีดนามสมัยกอ่นทยีังคงเอกลกัษณร์ูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพนืเมอืงสองฝังแม่นํา
ทขีดุทรายขายเป็นอาชพีหลกั 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด(ิ7) 
 



ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะไดส้วมชุดประจาํราชวงศเ์วยีดนามเพือถ่ายภาพเป็นทีระลกึ
หลงัรับประทานอาหาร โดยชดุจะเป็นชดุประจําตําแหน่งในพระราชวงัเวยีดนามในสมัยโบราณ ซงึแตล่ะ
ตําแหน่งก็จะมสีสีนัแตกตา่งกนัออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทพีกั โรงแรมThanh Lich, Asia hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสี ี วดัเทยีนมู ่- รา้นเยอืไมไ้ผ ่- วดัลนิหอ์งึ - ตลาดฮาน 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(8) 
 นําท่านเดนิทางสูว่ดัเทยีนมู่วัดชอืดังของเมืองเว ้ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ย
เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลยีมแบบจนีสงูลดหลนักนัลงมาทังหมด 7 ชนั โดยแต่ละชนัแทนชาตภิพต่างๆของ
พระพุทธเจา้ นอกจากนันยังมีศลิาจารกึ ระฆังสํารดิขนาด
ใหญ่มีนําหนักถึง 2000 กโิลกรัม รวมถึงรูปปันเทพเจา้ 6 
องค ์คอยปัดเป่าความชัวรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนีมี
ความสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมืองเวยีดนามดว้ย
เช่นกัน เมือปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถ
ออสตนิสฟ้ีาไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซง่่อนหรือเมืองโฮจมินิห์
ในปัจจุบัน เพือประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถือ
ศาสนาคริสต์และใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิ
สาขบูชาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแห่งนีท่าน
จะไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคนัดงักลา่วจัดแสดงอยู่ภายในวดั 
นําท่านแวะชมรา้นเยอืไมไ้ผร่า้นของฝากทเีป็นเอกลกัษณข์องประเทศเวยีดนาม มีสนิคา้ขายมากมาย
ไม่วา่จะเป็น หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตวั สว่นใหญ่แลว้จะผลติมาจากเยอืไมไ้ผ่ทังหมด อสิระใหท้่านเลอืก
ซอืสนิคา้ทรีะลกึและสนิคา้พนืเมอืงตามอธัยาศยั  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (9) 
นําท่านสู ่ วดัลนิหอ์งึเป็นวัดทีใหญ่ทีสุดของเมืองดานังภายในวหิารแห่งนีเป็นสถานทีบูชาเจา้แม่
กวนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆตามความเชอืของชาวพืนเมืองแถบนีนอกจากนียังมีรูปปันปูนของเจา้แม่
กวนอมิองคใ์หญ่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรซงึตงัอยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตรมคีวามเชอืทีว่าคอยปก
ปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทอีอกไปหาปลานอกชายฝังวัดแห่งนียังเป็นสถานทีศักดสิทิธทิีมี
คนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 

 นําท่านเดนิเทยีวชอ้ปปิงใน ตลาดฮานแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทนียิมทังชาวเวยีดนามและชาว
ไทย สนิคา้ทีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้
แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนันยังมีสนิคา้อกีมากมายใหท้่านได ้
เลือกซือ เช่นเสือเวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือผา้ กาแฟ สนิคา้ทีระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า 
รวมถงึสนิคา้พนืเมอืง ท่านจะไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระให ้
ท่านไดเ้ลอืกซอืของฝากและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงัเพอืเดนิทางกลบัประเทศไทย

(แจกขนมปงัเวยีดนามใหแ้กท่กุทา่นทสีนามบนิทา่นละ 1 ชนิกอ่นออกเดนิทาง) 

18.10น. เดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมโิดยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)เทยีวบนิท ี
VZ963 

19.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

เงอืนไขสําหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 

(บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น) 
 
1. เด็กอายุตํากวา่ 11 ปี และสูงไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพมิ 
2. FAMILY BUNK (เตยีง 2 ชนั / 2 เตยีง) เพมิ300 บาท/ทา่น 
3. FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ชนั 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง) เพมิ 600 บาท/ทา่น 
4. กรณีพกัเดยีว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพมิ 2,500 บาท/ทา่น 
 
หมายเหตุ : หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคี่อนขา้งจํากดั หากทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าวกรุณา
สอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นทาํการจองทวัร ์
 

 

 
 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสมโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อนัเนอืงมาจากเหตุการณ์ต่างๆทอีาจเกดิขนึจากเหตุสุดวสิยัเช่นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
การเมอืงสภาพการจราจรทงัทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมรวมไปถงึสภาพอากาศ
ทไีมเ่ออือาํนวยทงันทีางเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญัและการบรกิาร
ของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
นนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ   
 คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 คา่เบยีประกนัโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทยีว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทางกลบัประเทศ) 
 ภาษีมูลคา่เพมิ 7 %  
 ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดมื ค่าซักรีด ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ 

หมายเหตสุําคญั :เนอืงจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ททีํา
ใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้หรอืเปลยีนแปลงเวลาบนิหากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศกอ่น
หรอืหลงัจากการเดนิทางโปรดสํารองเวลาในการจองตวัเครอืงบนิไวอ้ย่างตํา4-5 ชวัโมงทงันีเพือ
ประโยชนข์องตวัท่านเองทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึในส่วนของตวัเครอืงบนิทไีม่
เกยีวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศ
เวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทไีม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําท่านละ 10,000 บาทภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ชําระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงอืนไข 

 เมอืท่านชําระเงนิไม่วา่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 ส่งรายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง
ตํา 2 หนา้หากไม่มันใจโปรดสอบถาม 

 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 เนืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตงัแต ่30 วนัขนึไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ  
ในกรณีทวีนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตัว
เครอืงบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอนืๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ชีําระแลว้ทังหมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบ และ คนื

ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เชน่ สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักค่าใชจ้่าย
การดําเนนิการตา่งๆ ทเีกดิขนึจรงิสําหรับการดําเนนิการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลยีนแปลง ไม่วา่กรณี
ใดๆทังสนิ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดก่อนทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีจีะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธ ิไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์ (มไีกด์
ทอ้งถนิตลอดการเดนิทางทเีวยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  



3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พักโดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / 

ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTripleโรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทพีาสปอรต์ของท่านชํารุด หรอืมตีราปัมใดๆทไีม่เกยีวขอ้งกบัการเดนิทางและสายการบนิแจง้วา่ไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบรษัิทไดม้ีการชําระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทังหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
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