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เมืองดานงั| เมืองเว้ | เมืองฮอยอนั | บานาฮิลล์| สะพานทองท่ีเปิดใหม ่| นัง่รถสามล้อ
ซิโคล ่(Cyclo) | ช้อปปิง้ตลาดฮานตลาดสดของเมืองดานงั | ลอ่งเรือมงักร  

เดนิทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562  

สุดรัก...มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮิลล์.....                                   
ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์)  4 วัน 3 คืน  
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ราคาเร่ิมต้นเพยีง 10,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่-นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่
น า้หอม -เมืองเว้                                                                                                           (VZ960 : 10.50-12.30 ) 

วนัท่ี 2. เมืองเว้ – พระราชวงัไดโน้ย – เมืองดานงั – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนกุ The Fantasy Park - สวนดอกไม้LE 
JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-บานาฮิลล์ 

วนัท่ี 3. เมืองดานงั-วดัลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอนั - หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเก๋ียน – 
เมืองโบราณฮอยอนั - สะพานญ่ีปุ่ น – ศาลกวนอ ู– สะพานมงักร-เมืองดานงั 

วนัท่ี 4. เมืองดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาติดานงั – กรุงเทพมหานคร                           (VZ961: 13.15-14.55 )    
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง – เมืองเว้ – วัดเทยีนมู่-น่ังรถสามล้อซโิคล่ – 
ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น า้หอม -เมืองเว้   (VZ960 : 10.50-12.30 )                                                                                                  

08.00 น. สมาชิกทกุทา่นพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E 

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทกุท่านและน าท่าน
โหลดสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR 
เที่ยวบินท่ี VZ960 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
เรียบร้อยแล้วน าท่านรับสมัภาระ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองดานงั เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 
(เวลาท้องถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกบัเวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 ออกเดนิทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมยัท่ีปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวนัตก
จะใช้ค าว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตัง้แต่องค์ท่ี 1 ถึงองค์ท่ี 13 จะ
ประทับอยู่ท่ีพระราชวังแห่งนี ้เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีช่ือว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นท่ีมาของ
ต้นแบบทางวฒันธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจ าชาติ
ของสตรีเวียดนาม  
น าท่านเดนิทางสู่ วัดเทียนมู่ วดัช่ือดงัของเมืองดานงั ศนูย์กลางทางพทุธศาสนานิกายเซน โดดเดน่ด้วยเจดีย์
ทรงเก๋ง 8 เหล่ียมแบบจีน สูงลดหลัน่กันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้แทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า 
นอกจากนัน้ยงัมีศิลาจารึก ระฆงัส าริดขนาดใหญ่มีน า้หนกัถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปัน้เทพเจ้า 6 องค์ คอย

http://bit.ly/2NMk5YE
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ปัดเป่าความชัว่ร้ายออกไปจากวดั วดัแห่งนีมี้ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกนั 
เม่ือปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ใน
ปัจจุบนั เพ่ือประท้วงการบงัคบัให้ประชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขดัขวางการฉลองวนัวิ
สาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนีท้่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคนัดงักล่าวจัดแสดงอยู่
ภายในวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พเิศษ!! น าท่านน่ังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ซึ่งเป็นจุดเด่นและ 
เอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทปิคนข่ีสามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ช่ือดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้า
เวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสือ้ผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผกั ผลไม้ ของทะเล และของท่ี
ระลกึตา่งๆ อิสระให้ทา่นได้เดนิชมและเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั 
 น าท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือส าราญมงักรเสมือนเรือพระท่ีนัง่ในอดีต ไปตามแม่น า้เฮืยงยางหรือแม่
น า้หอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝ่ังแม่น า้ท่ีเต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนท่ียังคง
เอกลกัษณ์รูปแบบเดมิไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพืน้เมืองสองฝ่ังแมน่ า้ท่ีขดุทรายขายเป็นอาชีพหลกั 
 

ค ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
ที่พัก น ำคณะเขำ้สูท่ ีพ่กัโรงแรม GOLD HOTEL HUE หรอืเทยีบเทำ่(ระดบั 3 ดำว) หรอืเทยีบเทำ่ พกั

ทีเ่มอืงเว ้1 คนื 

วันที่2 
เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮลิล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The 
Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-
บานาฮลิล์ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 

เป็นผู้ออกแบบและควบคมุการก่อสร้าง ซึ่งจ าลองแบบมาจากพระราชวงักู้กงหรือพระราชวงัต้องห้ามท่ียิ่งใหญ่
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ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสร้างพระต าหนกัตา่งๆ รวมถึงก าแพงโดยรอบของพระราชวงัทัง้หมดได้น า
อิฐมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนสง่จากทางเรือ ค าวา่พระราชวงัต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระต าหนกัชัน้ใน
สดุ จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับราชวงศ์เท่านัน้ ห้ามบคุคลท่ีไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาด หรือ
หากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธ์ิออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนีว้่าพระราชวังต้องห้าม 
เหมือนกับท่ีคนจีนเรียกพระราชกู้ กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตัรัุส ล้อมรอบด้วย  คนู า้ขนาดใหญ่ทัง้ส่ีด้าน (คล้ายกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งนีใ้ช้
เป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทกุพระองค์ ตัง้แตจ่กัรพรรดิยาลอง องค์ท่ี 1 จนถึง องค์ท่ี 13 จกัร
กรพรรดิเบา่ได ๋กษัตริย์องค์สดุท้าย ซึ่งทรงสละอ านาจให้กบัรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เม่ือปี พ.ศ. 
2488 (ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 8 ของราชวงศ์จกัรี 
ออกเดนิทางสู่ เมืองดานัง ตัง้อยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศ
ใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศ
ตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาด
ทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซบัซ้อน และยังเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัเพราะในแถบนีมี้หมู่บ้านชาวประมง
จ านวนมากจงึท าให้เกิดเป็นเมืองทา่ทางการค้าท่ีส าคญัอีกแหง่หนึง่ของเวียดนาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนู Seafood 
บ่าย  น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ช่ือแห่งดานัง บานาฮลิล์ ตัง้หา่งจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร 

ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบ
สงครามฝร่ังเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลบัประเทศ ท าให้บานาฮิลล์ถูกทิง้ร้างมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งนีอี้กครัง้ ในปี 2009 
พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ท่ีมีความสงูถึง 5,801 จากระดบัน า้ทะเล เพ่ือใช้เป็นเส้นทางส าหรับขึน้
ไปยงัยอดเขา 
น าทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภยัท่ี สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์
รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่น
ขีผึ้ง้ และเคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เคร่ืองเล่นในสวนสนุกของ
บานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D 
โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเคร่ืองเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีก
มากมาย นอกจากนีย้งัมีร้านช้อปปิง้ให้ทา่นได้เลือกซือ้ของท่ีระลกึภายในสวนสนกุอีกด้วย    
หลงัจากนัน้เดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไม้
หลากหลายพนัธุ์ถกูจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ท่ีมีมมุถ่ายรูปนา่รักๆ ให้ทา่นได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อิสระ
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เดนิเท่ียวบานาฮิลล์ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้ งมือยกัษ์ ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เท่ียวชมได้ไม่นานมานี ้มีความสูงจากระดบัน า้ทะเล 1,400เมตร 
ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จดุเดน่คือสะพานถกูทอดผา่นอุ้งมือหินขนาดยกัษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะ
ท าให้รู้สึกราวกบัว่าก าลงัเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองท่ีทอดอยู่ในหตัถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิว
ทิศทศัน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮลิล์   
ที่พัก  คณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พัก

บนบานาฮลิล์ 1 คืน 
โรงแรม บำนำฮลิล ์ไมม่หีอ้งพกัส ำหรบั 3 ทำ่น หำกทำ่นตอ้งกำรพกัหอ้งละ่ 3 ทำ่น ตอ้งใชห้อ้ง 
Family Bunk และเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ่ 250.- บำท 

  

วันที่3 
เมืองดานัง-วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน – หมู่บ้านก๊ัมทาน – 
ล่องเรือกระด้ง – วัดฟกุเกี๋ยน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญ่ีปุ่ น – ศาลกวนอู – 
สะพานมังกร-เมืองดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองดานงั ภายในวิหารแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีบชูาเจ้าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้าองค์ตา่งๆ ตามความเช่ือของชาวพืน้เมืองแถบนี ้นอกจากนีย้งัมีรูปปัน้ปนูของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มี
ความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตัง้อยู่บนฐานดอกบวักว้างถึง35 เมตร มีความเช่ือท่ีว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครอง
ชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วดัแห่งนีย้งัเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีคนให้ความเคารพและเข้ามา
สกัการะเป็นจ านวนมาก 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคมนิยม
เวียดนาม ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดักว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสดุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
หา่งจากดานงั ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 
1999 องค์การยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตผุลว่าเป็นตวัอย่างของ
เมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรม
ทัง้ของท้องถ่ินและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลกัษณ์ และอาคารตา่งๆภายในเมืองได้รับการอนรัุกษ์ให้อยู่ใน
สภาพเดมิไว้ได้เป็นอยา่งดี 
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน ท่ีนีน้บัเป็นหนึ่งในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ
ได้พบกับงานเกะสลกัท่ีล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหตัศิลป์
ภายในตามอธัยาศยั 

กลางวัน 
บ่าย 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
“สุดคุ้มแถมฟรีพเิศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut 
Village ท่ี หมู่บ้านก๊ัมทาน ซึง่หมูบ้่านเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้เดนิทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ทโูบน ใกล้ชายฝ่ังทะเล 
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และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูย์กลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ตอ่มาเม่ือฮอยอนัได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น า้ตืน้เขิน เมืองท่าจึง
ไปสร้างขึน้ท่ีเมืองดานงัแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจบุนัสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนท่ีสวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตู
แกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเร่ิมให้ ทุนท าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้อง
เขตเมืองเก่าและอนสุรณ์ทางประวตัศิาสตร์ของสถาปัตยกรรมท่ีล า้คา่ 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส ซึ่งสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟุกเก๋ียน 
บ้านประจ าตระกูลท่ีสร้างขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟุกเกีย้นท่ีมี
แซ่เดียวกัน น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลงับ้านไปจรด
ถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต 
ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบตูิก ด้านหลงัเป็นท่ีเก็บสินค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมี
เฉลียงเช่ือมตอ่สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนัน้อิสระให้ท่านเดนิชมเมือง ซือ้ของท่ีระลึก ร้านค้าขายของท่ีระลกึก็จะตัง้อยูใ่นบ้านโบราณ ยิ่งเดินชม
เมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนีมี้เสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น 
ซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอย่างน่าต่ืนตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม 
ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกลู และร้านค้าตา่งๆ   ระหว่างทางขากลบัสู่เมืองดานงั น าท่าน เดินทางไปชมภูเขาหิน
ออ่น (Marble Mountains) หนึง่ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์ของเวียดนาม ซึ่งเต็มไปด้วยถ า้และอโุมงค์ตา่ง 
ๆ ท่ีพระสงฆ์เคยใช้เป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
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ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  ที่  เมืองฮอยอัน /น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองดานัง(โดยใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที) 

ที่พัก คณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ดานัง 

วันที่4 
 เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร                           
(VZ961: 13.15-14.55 )    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

น าท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึน้เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณ์
ของการฟืน้ฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 
ชอ่งจราจร โดยได้เปิดใช้งานตัง้แตปี่ 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีได้รับแรงบนัดาล
ใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึง่พนัปีมาแล้ว 
                    น าท่านเดินเที่ยวช้อปป้ิงใน ตลาดฮาน  แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาว
เวียดนามและชาวไทย สินค้าท่ีโดเดน่คือ งานหตัถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก 
ตะเกียบไม้แกะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน้ยงัมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้
เลือกซือ้ เช่น เสือ้เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสือ้ผ้า กาแฟ สินค้าท่ีระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้า
พืน้เมือง ท่านจะได้สมัผสักับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ของ
ฝากและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

กลางวัน 
บ่าย 

 

บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หม่ีขวาง หรือขนมปังเวียดนาม 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพ่ือเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 
13.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) 

เที่ยวบินท่ี VZ961 
14.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ : สุดรัก.. มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮลิล์... ดานัง เว้ ฮอยอัน  
พเิศษ พกับนบานาฮิลล์  4วัน 3คนื  BY VZ     

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัที 07-10 สิงหาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัที 12-15 สิงหาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัที 12-15 สิงหาคม 2562 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 

วนัที 16-19 สิงหาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัที 24-27 สิงหาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัที 07-10 กนัยายน 2562 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 

วนัที 08-11 กนัยายน 2562 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 

วนัที 12-15 กนัยายน 2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัที 21-24 กนัยายน 2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 01-04 ตลุาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 02-05 ตลุาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 05-08 ตลุาคม 2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 07-10 ตลุาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 08-11 ตลุาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 13-16 ตลุาคม 2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 14-17 ตลุาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 
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วนัท่ี 16-19 ตลุาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 21-24 ตลุาคม 2562 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,500.- 

วนัท่ี26-29พฤศจิกายน2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 13-16ธันวาคม 2562 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 

วนัท่ี 24-27ธันวาคม 2562 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,500.- 

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

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขส าหรับพักบนบาน่าฮลิล์ 3 ท่าน และพักแบบครอบครัว 
 (บานาฮลิล์ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน) 

1.เดก็อายุต ่ากว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนตเิมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง( ไม่คิด
เพิ่ม ) 

2.FAMILY BUNK ( เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง ) เพิ่ม 250 บาท ต่อท่าน 

3.FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ชัน้ 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง ) เพิ่ม 600 บาท ต่อท่าน 

4.กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮลิล์ เพิ่ม 2,000 บาท ต่อท่าน 

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นช่วง High Season ของทางประเทศเวียดนาม (มิถุนายน-ตุลาคม 

2562) ท าให้ห้อง FAMILY SUPERIOR มีค่อนข้างจ ากัด หากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว 
กรุณาสอบถามห้องพักมาทางบริษัทก่อนท าการจองทัวร์ 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
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หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 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 าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

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

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

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

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า 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 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
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** 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] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 


