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รหัสโปรแกรม : 12556 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

HILIGHT  
สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหลู้กคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!
น ัง่เรอืกระดง้ 

1. เทีย่วชม ดานงั เมอืงแหง่ภูเขาหนิออ่นและชายหาดขาว
สวย และ พเิศษสดุ พกัโรงแรม 4 ดาว 1 คนื บน บานาฮลิล ์                                                                                                                                                        
2. เทีย่วชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ทีม่โีบราณสถานอยูท่ ัว่

เมอืง 

3. เทีย่วชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและชม 
Hoi An Impressions Theme Park Show 
4. ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก  

5. สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่ซึง้เป็นเอกลกัณแ์ละเสนห ์อนั

งดงามของเมอืงดานงั   
6. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ที ่ตลาดฮาน 

ตลาดสดของเมอืงดานงั ต ัง้อยูร่มิแมน่ า้ฮาน ไมไ่กลจาก
สะพานขา้มแมน่ า้ 

7. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิมาจากบรเิวณ

ตน้น า้ทีอุ่ดมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม 
8. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอก

แอรเ์วย ์
9. FREE WIFI ON BUS 
 

วนัที ่1 : กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิ

ดานงั-น ัง่กระเชา้ขึน้ บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพาน

ทองทีเ่ปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

วนัที ่2 : บานาฮลิล-์ น ัง่กระเชา้ลง- เมอืงดานงั-สะพาน

มงักร (Dragon Brigde) -เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้ 

ลอ่งเรอืชมแมน่ า้หอม-เมอืงเว ้

วนัที ่3 : เมอืงเว-้วดัเทยีนมู่ -เมอืงลงัโก (Langco) -

เมอืงดานงั – ฮอยอนั -“สุดคุม้แถมฟรพีเิศษ”  น ัง่เรอื

กระด้ง – สะพานญี่ปุ่ น บ้านเลขที ่101 - Hoi An 

Impressions Theme Park -เมอืง ฮอยอนั 

วนัที ่4 : ดานงั – นมสัการเจา้แม่กวมอมิวดัหลนิอึง๋ – 

ชมววิภูเขาลงิ-ตลาดฮาน-สนามบินดานงั-กรุงเทพฯ

(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

เวยีดนามกลาง ดานงั 

ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์

 4 วนั 3 คนื                     
พกัโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮลิล ์1 คนื 

 --ชมโชวส์ดุอลงัการทีม่ชีือ่วา่ --                      
“ความทรงจ าแหง่เมอืงฮอยอนั” 

   

  

                                

โดยสายการ                                     

บนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG   

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 14,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่31 พ.ค.-03 ม.ิย. 62 14,900 .- 

วนัที ่14-17  ม.ิย. 62 15,900 .- 

วนัที ่28  ม.ิย.-01 ก.ค. 62 15,900 .- 

วนัที ่05-08,12-15,19-22 ก.ค. 62 15,900 .- 

วนัที ่26-29 ก.ค. 62 17,900 .- 

วนัที ่02-05,16-19,23-26 ส.ค. 62 15,900 .- 

วนัที ่10-13 ส.ค. 62 17,900 .- 

วนัที ่30 ส.ค.02 ก.ย. 62 15,900 .- 

วนัที ่06-09,13-16,20-23 ก.ย. 62 15,900 .- 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-สนามบนิดานงั-น ัง่กระเชา้ข ึน้ บานาฮลิล-์

Fantasy Park-สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

08.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4  

เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  

(ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอร์

เวยไ์ด ้มอีาหาร และน า้ด ืม่บรกิาร)               

11.00 น. ออกเดนิทาง สูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG947 
(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่) 

12.40 น. 

 

กลางวนั 

เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ-สนามบนิดานงั-น ัง่กระเชา้

ขึน้ บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่-พกั
บนบานาฮลิล ์

✈ 🍽 🍽 

Mercure Danang 

French Village Bana 

Hills  (ระดบั 4 ดาว) 

หรอืเทีย่บเทา่ 

2 
บานาฮิลล์- น ั่งกระเช้าลง- เมืองดานงั-สะพานมงักร 

(Dragon Brigde) -เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้ ลอ่งเรอืชมแม่
น า้หอม-เมอืงเว ้

🍽 🍽 🍽 

Mondial Hotel (ระดบั 

4 ดาว) หรอืเทีย่บเทา่ 

3 

เมอืงเว-้วดัเทยีนมู่ -เมอืงลงัโก (Langco) -เมอืงดานงั – 

ฮอยอนั -“สุดคุม้แถมฟรพีเิศษ”  น ัง่เรอืกระดง้ – สะพาน
ญีปุ่่ น บา้นเลขที ่101 ฮอยอนั +  Hoi An Impressions 

Theme Park – ดานงั 

🍽 🍽 🍽 
GALAVINA 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 

4 
ดานงั – นมสัการเจา้แมก่วมอมิวดัหลนิอึง๋ – ชมววิภูเขาลงิ-
ตลาดฮาน-สนามบนิดานงั-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 🍽 ✈  

 



QE1DAD-PG001 3 

  

 น าทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโต

อยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญ ตัง้อยูร่ะหว่างชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง 

น าท่านเดนิทางสูบ่านาฮลิล(์ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี เพือ่น ัง่กระเชา้สู่บานา

ฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็น

กระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบันทกึ

จากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึ

สถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ใน

แบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ 

ตัง้อยูท่างตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื 

ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิมจงึ

ไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพั่ก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นที่

พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 

องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ จากน ัน้น าทา่นสู ่สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไมร่วมค่า

กจิกรรมต่างๆอาท ิฯลฯ  (ค่ารถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาท   พพิธิภัณฑ์ขีผ้ ึง้)  ซึง่มี

เครือ่งเลน่หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ 

เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก  ชม

สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่จนไดเ้วลาอนัสมควร 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์

เขา้พกั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  

(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกับนบานาฮลิล ์1 คนื 

วนัที2่ 
บานาฮลิล-์ น ัง่กระเชา้ลง- เมอืงดานงั-สะพานมงักร (Dragon Brigde) -

เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้ ลอ่งเรอืชมแมน่ า้หอม-เมอืงเว ้

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาน าทา่นน ัง่กระเชา้กลบัสูด่านงั  

จากนัน้น าทา่นชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานที่

มทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้น

ลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้

เป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง ซึง่มรีปูปัน้ทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่น

น ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 

นาท)ี 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเว ้(โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ตัง้อยูใ่จกลางของประเทศ 
อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีนซึง่ได ้
ปกครองตอ่กนัมาเพยีง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้
มายดึครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบตั ิตอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของ
เวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้าร
ปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วเพราะมแีหลง่ประวตัศิาสตร ์
วัฒนธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่มแีบบฉบบัของตนเอง และยงัมี
ความงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแมน่ ้าหอมดว้ย โดยน าทา่นเดนิทาง ผา่นเสน้ทางหายเวนิ 
กอ่สรา้งโดยเอกชนจากญีปุ่่ นและรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 
108 กม. ทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผา่นภเูขา ทอ้งทุง่และชนบท และลอดอโุมงคท์ีข่ดุลอดใต ้
ภเูขาทีย่าวทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพือ่เชือ่มระหวา่งเมอืง
ดานังกบัเมอืงเว ้
(Bamboo Shop , Cake Shop อสิระชอ้ปป้ิง ระหวา่งการเดนิทาง)  
 น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้
พระวงศร์ะดับสงูและนักการทตูตา่งประเทศ สถานทีจั่ดงานฉลองส าคญัๆ ตกแตง่อยา่ง
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วจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยน ้ามนัคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มี
ต าหนักหลายหลัง อทุยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศ ์
เหวยีนและ น าทา่น ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม แหล่งก าเนดิมาจากบรเิวณตน้น ้าที่

อดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ ระหวา่งทางจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้น

ชาวน ้าใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ท่านจะไดค้วามเพลดิเพลนิไปกับดนตรพีืน้บา้นบนเรอื (ใช ้

เวลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ที ่เมอืงฮอยอนั / 
น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงดานงั(โดยใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาท)ี 

เขา้พกั 
คณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Mondial Hotel  (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 

คนืใน เมอืงเว ้

วนัที3่ เมอืงเว-้วดัเทยีนมู ่-เมอืงลงัโก (Langco) -เมอืงดานงั – ฮอยอนั -“สดุคุม้แถมฟรี
พเิศษ”  น ัง่เรอืกระดง้ – สะพานญีปุ่่ น บา้นเลขที ่101 ฮอยอนั- Hoi An 
Impressions Theme Park – ดานงั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

น าทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ช ัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพ

ต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มรีูปปั้นเทพเจา้ 6 องค์คอยปกป้องเจดียแ์ห่งนี้ ภายในเจดียม์ี

พระสงักจัจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์ ิม่เอบิกบัพระพทุธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 

ต่อมาน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองลังโกน าท่านชมวิวทิวทัศน์และน าคณะสัมผัสกับ

ธรรมชาตขิองเมอืงแหง่นี ้ 

เมอืงลังโก (Langco) เป็นต าบลหนึง่ในอ าเภอฝหูลกจังหวัดเถือ่เทยีนเวป้ระเทศเวยีดนาม

ลังโกหมายถงึ“หมู่บา้นนก”เป็นเมอืงผ่านและเมอืงพักในเสน้ทางดานัง-เว ้(เมอืงมรดก

โลก) ตัง้อยูห่่างจากตัวดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหว่างทาง

ทกุทา่นจะไดเ้ห็นรถลอดอโุมงคห์ายเวนิจากดานังมาก็จะมาแวะรับประทานอาหารกันทีน่ี่

เพราะลังโคเป็นเมอืงรมิทะเลทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งอาหารทะเลอร่อยสดใหม่ทะเลสาบลังโกมี

อาณาบรเิวณกวา้งใหญ่สวยงามผูค้นทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณทะเลสาบสว่นใหญ่ประกอบอาชพี

เลีย้งหอยจับปลาท าการประมงพืน้บา้นเป็นตน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูSeafood 

บา่ย 

 

“สุดคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหลู้กคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam 

Thanh Water Coconut Village ที ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน ซึง่หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนั

ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร 

อาชพีหลักของคนที่นี่คืออาชพีประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมาน าทีพ่าย

เรอืมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน  

จากน ัน้เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้า

ทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็น

ศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือ่

ฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืง

ดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ี

ประตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทุนท า

โครงการบรูณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรม

ทีล่ ้าคา่  

                 น าท่านเดนิทางสู่ สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มี

หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่ม

จัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กบัชาวจนี ชม จ่ัวฟกุเกีย๋น บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้

เมือ่พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุกเกีย้นที่มแีซ่

เดยีวกนั น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ 

หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน 
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สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นที่เก็บ

สนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มลีานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อส่วนทีพั่ก

อาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ู 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้น

โบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีม้เีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวม

ไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกัน

อยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู 

และรา้นคา้ต่างๆ   ระหว่างทางขากลับสู่เมอืงดานัง น าท่าน เดนิทางไปชมภเูขาหนิออ่น 

(Marble Mountains) หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของเวยีดนาม ซึง่เต็มไปดว้ย

ถ ้าและอโุมงคต์า่ง ๆ ทีพ่ระสงฆเ์คยใชเ้ป็นสถานประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ที ่เมอืงฮอยอนั /ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่น

ลอ่งเรอืสู ่Hoi An Impressions Theme Park ชมโชวส์ุดอลงัการทีม่ชีือ่วา่

“ความทรงจ าแหง่เมอืงฮอยอนั” แสดงถงึวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์เรือ่งราว

ตา่งๆของเมอืงฮอยอนั ชมแสงสเีสยีงอนัอลงัการ นกัแสดงชายและหญงิกวา่ 500 

ชวีติ ใหท้า่นเพลดิเพลนิชมโชวอ์นันา่ตืน่ตาตืน่ใจ 

เขา้พกั 
คณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดบั 3 ดาว) หรอื

เทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

วนัที4่ เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั– กรงุเทพมหานคร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

                                                   

 

กลางวนั 

บา่ย 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิ

อ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสู่ทะเลและ

ดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ย

ปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ใน

ลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหนิอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอด

อารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอยา่งลกึซึง้  ต่อมา น าทา่นเดนิทางสู ่

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าฮาน ไมไ่กลจากสะพานขา้มแมน่ ้า 

ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของที่

ระลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport 

(สนามบนิเมอืง ดานงั) เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

13.40 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG948 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ย

ความประทบัใจ 
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โปรแกรม : เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์พรอ้มดโูชวท์เีมอืงฮอยอนั 

 4 วนั 3 คนื      พกัโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮลิล ์1 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่31 พ.ค.-03 ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่14-17  ม.ิย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่28  ม.ิย.-01 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่05-08 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่12-15 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่19-22 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่26-29 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัที ่02-05 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่10-13 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัที ่16-19 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่23-26 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 14,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่30 ส.ค.-02 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่06-09 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่13-16 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่20-23 ก.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง พรอ้มกบั

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 

2.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ใน

กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 


