
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23204 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  
ดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั  

พกับานาฮลิล ์1 คนื 
ซุปตาร.์..บานาฮลิล ์อรุม่เจา๊ะ  

 ก าหนดการเดนิทาง มถินุายน - ตลุาคม 2565 
โดยสายการบนิ Vietjet Air 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 น ัง่กระเชา้ขึน้ ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม่ สะพาน

โกเดน้บรดิจ ์พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล ์1 คนื 
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั พรอ้มคา้งคนืบนฮอยอนั 1 คนื น ัง่เรอืกระดง้  

 สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร  

 “มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

4 - 7 มถิุนายน 2565                                                             
(วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ)ี 

15,888 5,000 

9 - 12 มถิุนายน 2565 14,888 5,000 

11 - 14 มถิุนายน 2565 14,888 5,000 

12 - 15 มถิุนายน 2565 13,888 5,000 

16 - 19 มถิุนายน 2565 14,888 5,000 

18 - 21 มถิุนายน 2565 14,888 5,000 

19 - 22 มถิุนายน 2565 13,888 5,000 

23 - 26 มถิุนายน 2565 14,888 5,000 

25 - 28 มถิุนายน 2565 14,888 5,000 

26 - 29 มถิุนายน 2565 13,888 5,000 

30 มถิุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 

2 - 5 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 

7 - 10 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 

9 - 12 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 

10 - 13 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

13 - 16 กรกฎาคม 2565                                                       
(วนัวนัอาสาฬหบูชา,วนัเขา้พรรษา,วนัหยุดพเิศษ) 

15,888 5,000 

16 - 19 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 

21 - 24 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 

23 - 26 กรกฎาคม 2565 14,888 5,000 

24 - 27 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

28 - 31 กรกฎาคม 2565                                                       
(วนัเฉลมิฯ พระบาทสมเด็จเจา้อยูห่วั รชักาลที ่10) 

15,888 5,000 

30 กรกฎาคม - 2 สงิหาคม 2565                                          
(วนัหยุดยาว) 

15,888 5,000 

31 กรกฎาคม - 3 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

4 - 7 สงิหาคม 2565 14,888 5,000 

6 - 9 สงิหาคม 2565 14,888 5,000 



13 - 16 สงิหาคม 2565                                                              
(วนัหยุดยาว) 

15,888 5,000 

14 - 17 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

18 - 21 สงิหาคม 2565 14,888 5,000 

20 - 23 สงิหาคม 2565 14,888 5,000 

21 - 24 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

25 - 28 สงิหาคม 2565 14,888 5,000 

27 - 30 สงิหาคม 2565 14,888 5,000 

28 - 31 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

1 - 4 กนัยายน 2565 14,888 5,000 

3 - 6 กนัยายน 2565 14,888 5,000 

8 - 11 กนัยายน 2565 14,888 5,000 

10 - 13 กนัยายน 2565 14,888 5,000 

11 - 14 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

15 - 18 กนัยายน 2565 14,888 5,000 

17 - 20 กนัยายน 2565 14,888 5,000 

18 - 21 กนัยายน 2565 14,888 5,000 

22 - 25 กนัยายน 2565 14,888 5,000 

24 - 27 กนัยายน 2565 14,888 5,000 

25 - 28 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

29 กนัยายน - 2 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 

1 - 4 ตลุาคม 2565 14,888 5,000 

2 - 5 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

3 - 6 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

4 - 7 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

5 - 8 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

6 - 9 ตลุาคม 2565 14,888 5,000 

7 - 10 ตลุาคม 2565 14,888 5,000 

8 - 11 ตลุาคม 2565 14,888 5,000 

9 - 12 ตลุาคม 2565 14,888 5,000 

10 - 13 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 



 

 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - บานาฮลิล ์ - สะพาน

โกเดน้บรดิจ ์- สวนสนกุ The Fantasy Park  
 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3-4 
เคานเ์ตอร ์G สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
ส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

10.50 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ960 

12.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสมัภาระ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 
น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณา
นคิมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับ
ประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืง
ท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 
5,801 จากระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยงัยอดเขา 
 

11 - 14 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

12 - 15 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

13 - 16 ตลุาคม 2565                                                           
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต รชักาลที ่9) 

15,888 5,000 

14 - 17 ตลุาคม 2565                                                           
(วนัหยุดพเิศษ) 

15,888 5,000 

15 - 18 ตลุาคม 2565                                                              
(วนัหยุดยาว) 

15,888 5,000 

16 - 19 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

17 - 20 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

18 - 21 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

19 - 22 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

22 - 25 ตลุาคม 2565                                                            
(วนัปิยมหาราช) 

15,888 5,000 

23 - 26 ตลุาคม 2565                                                               
(วนัปิยมหาราช,วนัหยุดชดเชย) 

15,888 5,000 

24 - 27 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

25 - 28 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

26 - 29 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 อสิระใหท้่านเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ซ ึง่
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่านมานี้ มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 
1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จดุเดน่คอืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยักษ์
สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ก าลงัเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ อสิระ
ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 จากนัน้น าทกุทา่นไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญ

ภัยที ่สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน่ ยกเวน้

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล์ มี

หลากหลายรปูแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุที่

ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิง

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย หากท่านไมป่ระสงค ์หรอือสิระเลน่ รถราง หรอื 

Alpine coaster เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไมอ่ันตรายและไม่

หวาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยูก่ับการควบคุมของเราเอง 

โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ทา่น หรอืจะน่ังทา่นเดยีวก็ได ้(การเลน่รถไฟเหาะไมอ่นุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอื

ถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ทา่นสามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึได ้

ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักทอ่งเทีย่ว)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบฟุเฟ่ต ์บนบานาฮลิล ์(2) 
ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หอ้งพักบนบานาฮลิลม์หีลายตกึ ซึง่การตกแตง่หอ้งพักแตล่ะตกึจะแตกตา่งกนัออกไป สามารถทราบไดว้า่พกัตกึไหน 

ณ วันทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถความคมุการจัดการหอ้งพักดังกลา่วได ้เนือ่งจากสทิธิใ์นการจัดการ

หอ้งพักทัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทา่นัน้* 

 

วนัทีส่อง สวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR - น ัง่รถไฟโบราณ - อุโมงคเ์ก็บไวน ์- หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - 

ลอ่งเรอืกระดง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

จากนัน้น าทา่นเดนิชม สวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไม ้

หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจ

ชอบ จากนัน้น าทา่น น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาเพือ่เขา้ชม อโุมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็น

สถานทีเ่ก็บไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอโุมงค ์จะมอีณุหภมูอิยูท่ี ่16 ถงึ 20 องศา ว่า

กนัวา่เป็นอณุหภมูทิีด่สี าหรับการบม่ไวน ์สถานทีแ่หง่นีถ้กูเรยีกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวฝร่ังเศษ และสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1923 สมยัลา่อาณานคิมของฝร่ังเศส  

 

 

 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(4) 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านน่ังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าท่าน
สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมี
แมน่ ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพั่กของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคน
ทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้น าท่านท ากจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ ท่านจะได ้
รับชมวัฒนธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหวา่งทีล่อ่งเรอืกระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ีก้็จะมกีารขบั
รอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี(คา่ทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 
40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณฮอยอนั น าชม บา้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นทีเ่กา่แกแ่ละอยูใ่นสภาพ
สมบูรณ์สวยงามทีส่ดุในเมอืงฮอยอัน บา้น 2 ชัน้ทีโ่ดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดส่วน
การใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจนีดังเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็น
บา้นประจ าตะกลู Tan Ky ถกูสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุน่ 
 เทีย่วชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขึน้มาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานน าทา่นสกัการะ ศาลกวนอ ูและเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึง่ ท่านจะพบเห็นบา้นเรอืน
เกา่แกส่ไตลญ์ีปุ่่ นแทท้ีท่าสเีหลอืงทัง้เมอืงอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมรีา้นคา้ขายของที่
ระลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลือกชมตามอัธยาศัย เดนิเขา้มาไม่ไกลจากสะพาน
ญีปุ่่ นนักจะพบกับ วดัฟุกเกีย๋น หรอืสมาคมชาวจนีที่ใหญ่และเก่าแกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอัน เป็นศูนย์
รวมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจ าตระกลูกวา่ 20 
หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเทีย่วชมเมอืงโบราณฮอยอัน 
จดุเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม ทา่นสามารถท าบญุตอ่อายโุดยพธิสีมยัโบราณคอื การน า
ธปูทีข่ดกน้หอยมาจดุไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5) 

ทีพ่กั โรงแรม Hoi An hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น - วดัลนิหอ์ ึง๋ - พพิธิภณัฑจ์าม - สะพานมงักร 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศ
เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และ
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศัย  
น าทา่นเดนิทางสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารแหง่นีเ้ป็นสถานทีบ่ชูาเจา้

แมก่วนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบนี ้นอกจากนีย้งัมรีปูปัน้ปนูของเจา้

แมก่วนอมิองคใ์หญ่ มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่่า

คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิท์ีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

 

 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 
 จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม พพิธิภณัฑจ์าม ซึง่เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมเรือ่งราวต่างๆของอาณาจักรจาม

ปาถอืเป็นอาณาจักรทีส่ าคัญมากในประวัตศิาสตรเ์วยีดนาม พพิธิภัณฑน์ี้ตัง้อยูท่ีห่ัวมมุตดิกับถนนสวย

สองสายของดานังคอืถนนสองกันยาและจงึญอืเวอืง ถูกก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมกอทกิเมือ่ปี ค.ศ. 

1915 โดยคนฝร่ังเศสเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุส ิง่ของเกีย่วกับราชอาณาจักรจามที่

คน้พบตามพระปรางคแ์ละก าแพงของชาวจาม ณ บรเิวณรมิฝ่ังทะเลภาคกลางและเขตทีร่าบสงูเตยเง

วยีนงของเวยีดนาม  ปัจจบุนัทีน่ีเ่ก็บรักษาสิง่ของวตัถปุระตมิากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิน้ สว่นทีน่ ามาจัด

แสดงม ี๕๐๐ ชิน้ เทา่นัน้ โดยแบง่หอ้งจัดแสดงตามสถานทีค่น้พบสิง่ของวัตถเุชน่ หอ้งหมเีซนิ หอ้งจา่

เกีย่ว หอ้งด่งเซอืงและหอ้งทา้ปเหมิน่ ทัง้นี้ชว่ยใหผู้ม้าชมเขา้ใจสถาปัตยกรรมจามทีเ่ป็นเอกลักษณ์

วัฒนธรรมของแตล่ะถิน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
น าทา่นแวะชม สะพานมงักร สะพานขา้มแมน่ ้าสายหลักของเมอืงอยา่ง “แมน่ ้าฮาน” ถูกสรา้งขึน้เพือ่
เป็นจุดเชือ่มต่อส าคัญดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสยีงของเมืองดานัง เป็น
สัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 
37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตั ้งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกับ
เทคโนโลยสีมัยใหม่ ทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจากต านานเก่าแก่ของเวยีดนามเมือ่กว่าหนึง่พันปีมาแลว้ 
หา่งจากสะพานมงักรไมไ่กลนักท่านสามารถเดนิไปยัง สะพานแหง่ความรกั สะพานทีถู่กตกแต่งดว้ย
เสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น ้าฮาน เมือ่เดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นววิของสะพานมังกรไดอ้ย่าง
สวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนัน้จะม ีรูปปั้นปลามงักรพ่นน า้ ที่ถอืไดว้่าเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ของ
เมอืงดานังเคยีงคูไ่ปกบัสะพานมงักร อสิระทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) 

ทีพ่กั โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่ ี ่ ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 น าท่านเดินเที่ยวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่ง
รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนาม
และชาวไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม 
เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟ กระเป๋าปัก 
ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาติ
เวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมาย
ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด 
ของแหง้ เสื้อผา้ กาแฟ สินคา้ที่ระลึก หมวก 
รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะได ้
สัมผัสกับวถิีชวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันได ้
อย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝาก
และถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศ

ไทย (แจกขนมปงัเวยีดนามใหแ้กท่กุทา่นทีส่นามบนิทา่นละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทาง) 

13.15 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่
VZ961 

14.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

เงือ่นไขส าหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 

(บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น) 
 

1. เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK (เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง) เพิม่ 300 บาท/ทา่น 

3. FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง) เพิม่ 1600 บาท/ทา่น 

4. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิม่ 2,500 บาท/ทา่น 

 
หมายเหตุ : หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคีอ่นขา้งจ ากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณา
สอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์
 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุุดวสิยั เชน่ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพ

อากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการ

บรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

หมายเหตสุ าคญั : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ า

ใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่น

หรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในส่วนของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 



อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่เบีย้ประกนัโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารักษาพยาบาล 50,000 US (ไมร่วมค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทางกลับประเทศ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่ตรวจ ATK เพือ่ใชใ้นการออกเอกสารในการเชค็อนิเดนิทางสูป่ระเทศเวยีดนาม 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจองภายใน 24 ชม.  กรณีลูกคา้ท าการจอง

กอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 

 

 

 



เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนื
ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจริงทั ้งหมด ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่าย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไมม่หีวัหวัหนา้ทวัร ์ (มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด/ทา่น/วัน  

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 



16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมตีราปั้มใดๆที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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