
 
 

 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 15264 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงนงั – สะพานแหง่ความรกั – สะพานมงักร (-/-/D) 

13.30 พรอ้มกนัทีส่นามบนิ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิชัน้ 4 แถว F บางกอกแอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน ทุกท่านสามารถใช้บร ิการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK 

AIRWAYS ไดบ้รเิวณช ัน้ 3 ของสายการบนิสวุรรณภูม ิกอ่นเวลา BOADING TIME 

 

 

 

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

http://bit.ly/2NMk5YE


16.20 เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 997  
บา่ย บรกิารอาหารบนเครือ่ง (1) 

18.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดานงั 

เป็นเมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบ
สงูตอนกลางของเวยีดนาม  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูซฟีู๊ ด+เมนูกุง้มงักร (2) 
หลังอาหารค ่าน าทา่นชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถู่กประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให ้

ทา่นไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
 

 
น าท่านชม สะพานมงักร อกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย

งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่อง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง 

ซึง่มรีูปปั้นทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร์ (วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และ
พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 

พกัที ่ ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/GRAND JEEP HOTEL *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
 

วนัทีส่อง ฮอยอนั – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – สะพานญีปุ่่ น – ศาลเจา้โบราณ –บา้นเลขที ่101 – ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้น
ก ัม๊ทาน – บานาฮลิล ์– สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นทา่เรือเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่ไฟโฟฮอย
อันเป็นศนูยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกับตะวันตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอันไดรั้บความเสยีหาย

จากการสูร้บและแมน่ ้าตืน้เขนิ เมอืงทา่จงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืน

ทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทนุท าโครงการ
บรูณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์อง 

 



 
 

ไมค่วรพลาดเมือ่มาเวยีดนาม ในการมาฮอยอันนัน้ 

หรือเมืองต่างๆของเวียดนามท่านจะไดพ้บกับพิซซ่า

เวยีดนาม ซึง่ดูแลว้อาจจะไมไดค้ลา้ยกับพิชซ่าเท่าไหร่
เมื่อดูจากหนา้ตาของมัน แต่หากพบเห็นรถขายพิซซ่า 

หรอืรา้นทีต่ัง้อยูข่า้งทางดว้ยรูปลักษณ์และรสชาตขิองมัน
แลว้ ตอ้งบอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้ง

ของพิซซ่าจะเป็นแผ่นแป้งหนาๆที่น ามาป้ิงกับเตาถ่าน 
โรยหนา้ดว้ยเครือ่งต่างๆใสไ่ข ่ไสก้รอก ผักโรย หรอืทา่น

ทีช่อบชสีก็สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้

 

น าทา่นชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่ง
หนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถ

บนัทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลกัเหลา่นีเ้พือ่เอากลับไปเป็นของฝาก หรอืซือ้กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 
 



 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน น าทา่นชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคา

มงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 
 

 
 
น าทา่นขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่กา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สีเ่หลีย่มจัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กับชาว

จนี บา้นประจ าตระกูลทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟุกเกีย้นทีม่แีซ่

เดยีวกัน น าท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสาย
หนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบตูกิ 

ดา้นหลงัเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มตอ่สว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น 
รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้น

โบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและ
ญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกันอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาล

เจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 

 



 
 

น าทา่น ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตีชว่งสงคราม
หมูบ่า้นแห่งนี้เคยเป็นทีพั่กอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีห่มู่บา้นแห่งนี้คอืประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้ม

วฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
น าทา่นน่ังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดืม่ด า่ไปกบัววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้

ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.
2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอด

ววิทวิทศันใ์นแบบพาโนรามาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอร์ทและสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตก
ของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศส

เมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่ัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ

ใชเ้ป็นทีพั่กผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้  
 



 
 

หลงัจากนัน้อสิระทา่นที ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซึง่มเีครือ่งเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 
ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก 

 

 
 



รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยา่ง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขีผ้ ึง้ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 

 

 
  

เครื่องเล่นทีก่ าลังเป็นทีย่อดฮติส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครื่องเล่นจะมี

เนื้อเรื่องทีแ่ตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีีนั่่งคลา้ยอานมา้

พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขีม่า้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ทีใ่หค้วามสมจรงิแบบ
ครบรส ทีน่ี่ถอืเป็นอกีทางเลอืกทีจ่ะท าใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลีย่นไป 

 

 
  

เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป้ั่นป่วน ไปกับเครือ่งเลน่ ยกัษต์กตกึ เครือ่งเลน่ทีส่งูทีส่ดุในเครือ่งเล่นทัง้หมด 
เครือ่งจะค่อยๆพาคณุขึน้ไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหวา่งทางก็ปลอ่ยใหช้มววิเพลนิๆบนนัน้ เมือ่ทา่นนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใด

นัน้กจ็ะปลอ่ยทา่นดิง่พสธุาสูพ่ืน้ดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคมุทีท่ าใหค้ณุแทบลมืหายใจ 
 



 
  

สนุกสุดมันสก์ับเครื่องเล่นสุดคลาสสกิ รถบ ั๊ม ขับรถ..บั๊ มกันใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบั๊ มรถใส่กัน ผูท้ี่หลงใหล
เสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทอืน ชนดิอวยัวะภายในแทบจะรวมอยูด่ว้ยกนัพลาดไมไ่ดก้ับเครือ่งเลน่นี้ 

 

 
  

เปลีย่นมาเล่นอะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวทิยาศาตร์ใหท้่านไดเ้ห็นววิัฒนาการของ

ไดโนเสาร์ เหมาะส ารับเด็กๆ หรือผูท้ีช่ ืน่ชอบไดโดนเสาร์ใหท้่านไดเ้ห็นการพัฒนาของไดโนเสาร์อย่างใกลช้ดิใบแบบที่

ทา่นไม่เคยพบเห็นทีไ่หนมากอ่นอย่างแน่นอน จากนัน้ก็พักใหห้ายเหนื่อยทีโ่ซนเครือ่งดื่มและอาหาร กับมุมสดุชคิแสน
น่ารักๆกนัสกัหน่อย 



 

 
  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ ฮลิส ์อาหารแบบบุฟเฟ่ต ์(5) 

พกัที ่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานา่ฮลิส ์เป็นรสีอรท์หรูต ัง้อยูบ่นเขาบานา่ ฮลิส ์
 

 
 



วนัทีส่าม บาน่า ฮลิส ์– สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE – กระเชา้ไฟฟ้าบาน่าฮลิส ์– โรงเก็บไวน ์– สวนดอกไม้
แหง่ความรกั – เมอืงเว ้– ผา่นเสน้ทางหายเวนิ – พระราชวงัเว ้– ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่ทอ่งเทีย่วใหม่ล่าสดุซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสี

ทองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึงทีไ่ดรั้บความนยิม

เป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 
 

 
 

กระเชา้ไฟฟ้าบานา่ฮลิส ์เนื่องจากในสวนของบาน่าฮลิสม์หีลากหลายโซน ดังนัน้นอกจากกระเชา้ไฟฟ้าทีน่ าทา่นมายัง
ดา้นบนแลว้ยังมกีระเชา้อกี 2 สาย หากท่านใดทีช่ ืน่ชอบและอยากจะขึน้กระเชา้ซ ้าอกี ก็สามารรถน่ังไดเ้ท่าทีท่่านพอใจ 

ทา่นสามารถเยีย่มชมบาน่าฮลิสแ์ห่งนี้ไดโ้ดยรอบ ทา่นจะไดส้มัผัสกับลมหนาวระหวา่งทีก่ระเชา้เลือ่นไป และไดส้มัผัสกับ
การตกแตง่ในรูปแบบไสลฝ์ร่ังเศส 

 

 
 
 



 

 
 

น าท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ลีักษณะคลา้ยถ ้าทีถู่กสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแห่งนี้จะ

ถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแตง่เป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลาย
สไตล ์

 

 

ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดจ้ากทีแ่หง่ หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้

 



 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่ม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็

สามารถถา่ยรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรูปพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 

 

 
 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของ
กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน ซึง่ไดป้กครองตอ่กันมาเพยีง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้

มายดึครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบตั ิตอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศ



ออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดูดนักท่องเทีย่วเพราะมแีหล่ง
ประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ทีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตาม

ธรรมชาตบินฝ่ังแมน่ ้าหอมดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
โดยน าทา่นเดนิทาง ผา่นเสน้ทางหายเวนิ กอ่สรา้งโดยเอกชนจากญีปุ่่ นและรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผู ้ลงทนุดา้นงบประมาณ

ระยะทาง 108 กม. ทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผ่านภูเขา ทอ้งทุ่งและชนบท และลอดอุโมงคท์ีขุ่ดลอดใตภู้เขาที่ยาวทีส่ดุใน
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพื่อเชือ่มระหว่างเมอืงดานังกับเมืองเว ้ระหวา่งทางน าทา่นชมสิน้คา้

พืน้เมอืงรา้นเยือ้ไผ ่รา้นไขมุ่ก 
 

 
 

หลงัอาหารค า่น าทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอ่ดุมไปดว้ยดอกไม ้
ป่าทีส่่งกลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรือทางจะไดช้มการแสดงดนตรีพื้นบา้น และนักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขับ

กลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

พกัที ่ GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– เมอืงดานงั – วดัหลนิอึง๋ – หาดมเีค – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

– กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเว  ้ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดับสูงและนักการทูต
ตา่งประเทศ สถานทีจั่ดงานฉลองส าคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยน ้ามันคร่ังสแีดง

และลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลงั อทุยาน วดั ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 

 



 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้หมายถงึชาตภิพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้ มรีูป
ปั้นเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี้ ภายในเจดยีม์พีระสงักัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์ิม่เอบิกับพระพุทธอกีสามองค์

อยูใ่นตูก้ระจก 

 

 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนาม น าท่านสู่ วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิ

หลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่ยนืโดดเดน่สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชน

ภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลนิอึง๋มีความหมายว่าสม
ปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ทา่ทาง

ทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
 

 
 

น าทา่นถา่ยรูป หาดมเีค เป็นหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงดานัง เนื่องจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและน ้าทะเลใสสวยงาม 

ชายหาดนี้ไดรั้บความสนใจไปทั่วโลกในชว่งสงครามเวยีดนาม เมือ่ทหารอเมรกิันใชเ้ป็นพื้นทีพั่กผ่อนหย่อนใจ และเรียก

หาดนีว้า่หาดไชน่า หลงัจากสงครามสิน้สดุลง ชายหาดนี้ก็เป็นทีน่ยิมในหมู่คนทอ้งถิน่และนักทอ่งเทีย่ว และมรีสีอรต์หรูผุด
ขึน้หลายแห่ง ซึง่รมิหาดก็จะมเีรอืกระดง้ของชาวบา้นทีท่ าประมงแถวๆนี้ลอยล าอยู่ อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บภาพความ

ประทบัใจ 
 



 
 

เดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น ้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้ า ดา้นหนา้ตลาดมี
ประตมิากรรมรมิแมน่ ้าเป็นรูปปัน้หญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่

สนามบนิดานัง 

 
 

 

ณ ตลาดฮานแหง่นีม้ขีองฝากใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายไม่วา่จะเป็นขนม 

เสือ้ผา้ชดุชดุอา่วหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขีช้ะมด และทีเ่ป็นของฝากทีข่ ึน้

ชื่อส าหรับการมาเวียดนามคงหนีไม่พน้กาแฟ ซึ่งเป็นของฝากที่หากมา
เวยีดนามแลว้ไม่ซื้อคงจะไมไดนั้้นคือกาแฟ อาท ิG7 Coffee ,Legend 

Coffee 

 
 

 
 

 

 
18.55  เหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 998 

ค า่ บรกิารอาหารค า่บนเครือ่ง (11) 
20.50   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….พรอ้มความประทบัใจ 

 

****************************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอบพระคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

*รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม  
โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องนกัทอ่งเทีย่วเป็นหลกั* 

 

 



ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  
2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่12ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

05 – 08 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

06 – 09 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

12 – 15 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

13 – 16 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

19 – 22 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

20 – 23 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

26 – 29 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

27 – 30 กนัยายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500 9,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกประเภทหอ้งพกับนบานา่ฮลิส ์ในกรณีหอ้งพกัเต็ม** 

 

 

 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
ภาพเครือ่งบนิเป็นเพยีงรูปภาพประกอบ ในวนัเดนิทางอาจมใิชเ่ครือ่งบนิล าเดยีวกนั 





 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอร์เน็ต คา่ซักรีด 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี่

ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละ

สทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 



เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรือคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ย
กวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระ

เงนิ 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิ

ตวัถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

 

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



 


