
 
 
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 23560 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกครัง้ทีส่อบถาม 

 

เวียดนามกลาง 4 วนั 3 คืน  

ดานัง เว้ ฮอยอนั พกับานาฮิลล ์1 คืน 
ซุปตาร.์..บานาฮิลล ์All Night 4 วนั 3 คืน 

 ก าหนดการเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2565 

โดย สายการบินเวียดเจท็แอร ์
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวติัศาสตร์ ถกูปกครองด้วยจกัรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเยน็ 

พร้อมสวมชุดจกัรพรรดิ  
 นัง่กระเช้าข้ึน ยอดเขาบานาฮิลล ์ เพลิดเพลินกบั สวนสนุกแฟนตาซีปารค์ ถ่ายภาพกบัแลนดม์าร์คใหม่ 

สะพานโกเด้นบริดจ ์พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล ์1 คืน 
 ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอนั นัง่เรือกระด้ง  



 สกัการะวดัลินห์อึ๋ง ช้อปป้ิง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมงักร     “มีน ้าด่ืมบริการบนรถบสัวนัละ 1 
ขวด” 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
4 - 7 สิงหาคม 2565 13,888 5,000 

6 – 9 สิงหาคม 2565 13,999 5,000 

11 - 14 สิงหาคม 2565 

(วนัเฉลิมฯสมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง,วนัแม่

แห่งชาติ) 

14,888 5,000 

20 - 23 สิงหาคม 2565 13,888 5,000 

27 - 30 สิงหาคม 2565 13,888 5,000 

8 - 11 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

17 - 20 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

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

5 - 8 ตุลาคม 2565 12,888 5,000 

7 - 10 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

12 - 15 ตุลาคม 2565 

(วนัคล้ายวนัสวรรคตของรชักาลท่ี 9,วนัหยุดพิเศษ) 
14,888 5,000 

14 - 17 ตุลาคม 2565 

(วนัหยุดพิเศษ) 
14,888 5,000 

19 - 22 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

21 - 24 ตุลาคม 2565 

(วนัปิยมหาราช,วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช) 
14,888 5,000 

23 - 26 ตุลาคม 2565 

(วนัปิยมหาราช,วนัหยุดชดเชยวนัปิยมหาราช) 
14,888 5,000 



 

 

วนัแรก       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - สะพานมงักร 

 

13.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3-4 
เคาน์เตอร์ G สายการบินเวียดเจท็แอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทาง
ส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ  

15.50 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินเวียดเจท็แอร ์
(VZ) เท่ียวบินท่ี VZ962 

17.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสมัภาระ  
 น าท่านชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่น ้าสายหลกัของเมอืงอย่าง แม่น ้าฮาน ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นจุด
เชื่อมต่อส าคญัด้านเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของเมอืงดานัง เป็นสญัลกัษณ์
ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มี
ถนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ที่
ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านานเก่าแก่ของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพนัปีมาแล้ว ห่างจากสะพานมงักรไม่
ไกลนักท่านสามารถเดนิไปยงั สะพานแห่งความรกั สะพานทีถู่กตกแต่งดว้ยเสารูปหวัใจทอดยาวลงสู่
แม่น ้าฮาน เมื่อเดนิลงไปท่านจะสามารถเหน็วิวของสะพานมงักรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบริเวณ
นัน้จะม ีรปูปัน้ปลามงักรพ่นน ้า ที่ถือได้ว่าเป็นอีกสญัลกัษณ์หนึ่งของเมอืงดานังเคยีงคู่ไปกบัสะพาน
มงักร อสิระท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง (1)  

26 - 29 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 



 
ท่ีพกั โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสอง      หมู่บ้านกัม๊ทาน - ล่องเรือกระด้ง - หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอนั - บานาฮิลล์ 

สวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park  

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทาน น าท่านสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่
ในเมอืงฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมแีม่น ้าล้อมรอบ ในช่วงสมยัสงครามนัน้จะเป็นทีพ่กั
ของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบนัอาชพีหลกัของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลกั หลงัจากนัน้
น าท่านท ากจิกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดร้บัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่าง
ที่ล่องเรือกระด้งอยู่นัน้ชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขบัร้องพลงพื้นเมือง และน าไม้พายเรือมาเคาะเพื่อ
ประกอบเป็นจงัหวะดนตร ี(ค่าทปิส าหรบัคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แต่ท่านพงึพอใจ) 
 
 

 

 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวียดนามภายในท่านจะได้พบกบังานเกะสลกัที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมอืจากช่างหลากหลายแขนง และ
อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชมงานหตัศลิป์ภายในตามอธัยาศยั  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอนั น าชม บ้านเลขท่ี 101 นับเป็นบ้านที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์สวยงามที่สุดในเมอืงฮอยอนั บ้าน 2 ชัน้ที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสดัส่วน
การใช้งานไว้อย่างลงตวัตามแบบฉบบัชาวจีนดงัเดิม ได้แก่ ห้องสมุด ห้องรบัแขก และห้องครวั เป็น
บา้นประจ าตะกูล Tan Ky ถูกสรา้งมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุ่น 
 เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมี
ลกัษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลงัคามุงกระเบื้องสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลื่นสวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานน าท่านสกัการะ ศาลกวนอู และเมื่อขา้มสะพานมายงัอกีฝัง่หนึ่ง ท่านจะพบเหน็บา้นเรอืน
เก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่ นแท้ที่ทาสเีหลืองทัง้เมืองอย่างเป็นเอกลกัษณ์ ตลอดทางเดินจะมรี้านค้าขายของที่
ระลึกมากมายริมสองฝัง่ถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอธัยาศยั เดินเข้ามาไม่ไกลจากสะพาน



ญี่ปุ่ นนักจะพบกบั วดัฟุกเกี๋ยน หรือสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมอืงฮอยอนั เป็นศูนย์
รวมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเหน็ไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจ าตระกูลกว่า 20 
หลงั ปัจจุบนัใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมอืงโบราณฮอยอนั 
จุดเด่นอยู่ทีง่านไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิสีมยัโบราณคือ การน า
ธูปทีข่ดก้นหอยมาจุดไหวข้อพร เพื่อเป็นสริมิงคล  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง (3) 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณา
นิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับ
ประเทศ ท าใหบ้านาฮลิล์ถูกทิ้งรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวยีดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมอืง
ท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครัง้ในปี 2009 พร้อมกบัได้มกีารสร้าง กระเชา้ลอยฟ้า ที่มคีวามสูงถงึ 
5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้ไปยงัยอดเขา 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
น าท่านเดินชม สวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรัง่ เศส ที่มีดอกไม้
หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม ที่มมีุมถ่ายรูปน่ารกัๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจ
ชอบ จากนัน้น าทุกท่านได้สมัผสักบัประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของ
การผจญภยัที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทวัร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่อง
เล่น ยกเวน้พพิธิภณัฑหุ่์นขีผ้ึง้ และเครื่องเล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานา
ฮิลล์ มหีลากหลายรูปแบบมใีห้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะ
แมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวญัไปกบัเครื่องเล่น รถราง บ้านผสีงิ และอีกมากมาย นอกจากนี้ยงัมี
ร้านช้อปป้ิงให้ท่านได้เลอืกซื้อของที่ระลกึภายในสวนสนุกอีกด้วย หากท่านไม่ประสงค์ หรืออิสระเล่น 
รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่
อนัตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บงัคบัด้วยมอื จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการ
ควบคุมของเราเอง โดยตวัรถจะสามารนัง่ได้ 2 ท่าน หรือจะนัง่ท่านเดียวก็ได้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่
อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หน้าทีจ่ะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถ
เลอืกซื้อภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเทีย่ว)  
 

 

 

 

 

 
 

 
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล ์(4) 
ท่ีพกั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

 
 
 
 
 



*หอ้งพกับนบานาฮลิล์มหีลายตกึ ซึ่งการตกแต่งหอ้งพกัแต่ละตกึจะแตกต่างกนัออกไป สามารถทราบไดว่้าพกัตกึไหน 

ณ วนัทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถความคุมการจดัการหอ้งพกัดงักล่าวได ้เนื่องจากสทิธิใ์นการจดัการ

หอ้งพกัทัง้หมดขึน้อยู่กบัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เท่านัน้* 

วนัท่ีสาม     สะพานโกเด้นบริดจ ์- นัง่รถไฟโบราณ - เมืองเว้ - พระราชวงัไดโน้ย - ล่องเรือมงักรแม่น ้าหอม 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 น าท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 
1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมอืหนิขนาดยกัษ์
สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบัว่าก าลงัเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองที่ทอดอยู่ในหตัถ์ของเทพ อสิระ
ใหท่้านไดถ่้ายภาพและชมววิทศิทศัน์  
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าท่าน นัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาเพื่อเขา้ชม อุโมงคเ์กบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล์ เป็นสถานที่
เกบ็ไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอุีณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากนัว่าเป็น
อุณหภูมทิีด่สี าหรบัการบ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกเรยีกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝรัง่เศษ และสร้างขึ้นตัง้แต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรัง่เศส ได้เวลาสมควรน าท่านนัง่
กระเชา้ลงจากบานาฮลิล์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง (6) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมอืงเก่าของเวียดนามในสมยัที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและ
ชาตติะวนัตกจะใชค้ าว่า Emperor หรอืจกัรพรรด)ิ กษตัรยิใ์นราชวงศ์เหงยีนทุกพระองค ์ตัง้แต่องคท์ี ่1 
ถงึองคท์ี ่13 จะประทบัอยู่ทีพ่ระราชวงัแห่งนี้ เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมชีื่อว่าเป็นเมอืงของกษตัรยิ ์
และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ 
อ่าวหญ๋าย หรอืชุดประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม 



น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัไดโน้ย (Dai Noi) สรา้งตามความเชื่อแบบจนี โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส 
เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซึ่งจ าลองแบบมาจากพระราชวงักู้กงหรือพระราชวงัต้องห้ามที่
ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระต าหนักต่างๆ รวมถึงก าแพงโดยรอบของ
พระราชวงัทัง้หมดไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝรัง่เศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่าพระราชวงัต้องห้าม 
กล่าวว่าภายในพระต าหนักชัน้ในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรบัราชวงศ์เท่านัน้ หา้มบุคคลทีไ่ม่ใช่
เครอืญาตขิองกษัตริยเ์ข้าไปเดด็ขาด หรอืหากเขา้ไปแล้วก็จะไม่มสีทิธิอ์อกมาภายนอกได ้คนทัว่ไปจึง
เรียกพระราชวังแห่งนี้ ว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวัง
ต้องหา้มเช่นเดยีวกนั พระราชวงัไดโน้ย มลีกัษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจตุัรสั ลอ้มรอบดว้ย  คูน ้าขนาดใหญ่
ทัง้สี่ด้าน (คล้ายกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทบัของกษัตรยิ์ในราชวงศ์
เหงยีนมาทุกพระองค์ ตัง้แต่จกัรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง องค์ที่ 13 จกัรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์
องค์สุดท้าย ซึ่งทรงสละอ านาจให้กบัรฐับาลของประธานาธิบดโีงดินห์เดยีม เมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งตรง
กบัสมยัรชักาลที ่8 ของราชวงศ์จกัร ี(ทัง้นี้อากาศทีเ่วยีดนามจะคลา้ยคลงึกบัประเทศไทย ท่านสามารถ
พกหมวก ร่ม พดั หรอืพดัลมมอืถอื เพื่อคลายรอ้นระหว่างเดนิชมพระราชวงั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่าน ล่องเรือมงักร หรือเรือเสมอืนเรือพระที่นัง่ของกษัตริย์ในอดีต พร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองเว้ 
ล่องไปตามแม่น ้าเฮียงยางหรือแม่น ้าหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝัง่แม่น ้าที่เต็มไปด้วย
บ้านเรือนแบบเวียดนามสมยัก่อนที่ยงัคงเอกลกัษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมอืง
สองฝัง่แม่น ้าทีขุ่ดทรายขายเป็นอาชพีหลกั 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง พร้อมสวมชุดจกัรพรรดิ (7)  
 

 ในการรบัประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะได้สวม ชุดประจ าราชวงศ์เวียดนาม เพื่อถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึหลงัรบัประทานอาหาร โดยชุดจะเป็นชุดประจ าต าแหน่งในพระราชวงัเวยีดนามในสมยัโบราณ ซึ่ง
แต่ละต าแหน่งกจ็ะมสีสีนัแตกต่างกนัออกไป 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีพกั โรงแรม Thanh Lich, Asia hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี     วดัเทียนมู่ - ร้านเย่ือไม้ไผ่ - วดัลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน 

 
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัเทียนมู่ วดัชื่อดงัของเมอืง
เว ้ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่น
ด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลัน่
กนัลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาตภิพ
ต่างๆ ของพระพุทธเจ้า นอกจากนัน้ยังมีศิลา
จารึก ระฆังส าริดขนาดใหญ่มีน ้าหนักถึง 2000 
กิโลกรัม รวมถึงรูปป้ันเทพเจ้า 6 องค์ คอยปัด
เป่าความชัว่ร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตรแ์ละการเมอืงเวยีดนามด้วยเช่นกนั เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวดั
ได้ขบัรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบนั เพื่อประท้วงการบงัคบั
ให้ประชาชนไปนับถือศาสนาครสิต์ และใช้ความรุนแรงขดัขวางการฉลองวนัวิสาขบูชาของประชาชน
ชาวเวยีดนาม หากไปวดัแห่งนี้ท่านจะไดเ้หน็รถออสตนิสฟ้ีาคนัดงักล่าวจดัแสดงอยู่ภายในวดั 
น าท่านแวะชม ร้านเย่ือไม้ไผ่ ร้านของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม มีสินค้าขาย
มากมายไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตวั ส่วนใหญ่แล้วจะผลิตมาจากเยื้อไมไ้ผ่ทัง้หมด อิสระให้
ท่านเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง (9) 
น าท่านสู่ วดัลินห์อึ๋ง เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่

กวนอิมและเทพเจ้าองคต่์างๆ ตามความเชื่อของชาวพืน้เมอืงแถบนี้ นอกจากนี้ยงัมรีูปป้ันปูนของเจา้

แม่กวนอิมองคใ์หญ่ มคีวามสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตัง้อยู่บนฐานดอกบวักว้างถึง35 เมตร มคีวามเชื่อที่ ว่า

คอยปกปักรกัษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝัง่ วดัแห่งนี้ยงัเป็นสถานที่

ศกัดิส์ทิธิท์ีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 



 น าท่านเดินเที่ยวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวียดนามและ
ชาวไทย สนิคา้ทีโ่ดเด่นคอื งานหตัถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมอือนัวจิติร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกยีบไม้
แกะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน้ยงัมสีนิค้าอีกมากมายให้ท่านได้
เลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สนิค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า 
รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้มัผสักบัวิถชีวีิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัได้อย่างแทจ้รงิ อสิระให้
ท่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลบัประเทศ

ไทย (แจกขนมปังเวียดนามให้แก่ทุกท่านท่ีสนามบินท่านละ 1 ช้ินก่อนออกเดินทาง) 

18.10 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียดเจท็แอร์ (VZ) เท่ียวบินท่ี 
VZ963 

19.50 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 

เงื่อนไขส าหรบัพกับนบาน่าฮิลล ์3 ท่าน และพกัแบบครอบครวั 
(บานาฮิลลไ์ม่มีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน) 

 
1. เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพ่ิม 
2. FAMILY BUNK (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) เพ่ิม 300 บาท/ท่าน 
3. FAMILY SUPERIOR (เตียง 2 ชัน้ 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง) เพ่ิม 600 บาท/ท่าน 
4. กรณีพกัเด่ียว เฉพาะบนบาน่าฮิลล ์เพ่ิม 2,500 บาท/ท่าน 
 
หมายเหตุ : ห้องพัก FAMILY SUPERIOR มีค่อนข้างจ ากัด หากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว  กรุณา
สอบถามห้องพกัมาทางบริษทัก่อนท าการจองทวัร ์
 
 

 

 หมายเหตสุ าคญั : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ า

ใหไ้ฟลท์บนิล่าชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศก่อน

หรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ั๋วเครือ่งบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นี้เพือ่

ประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในส่วนของต ั๋วเครือ่งบนิทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัโปรแกรมทวัร์ตามความเหมาสม โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ 

การเมือง สภาพการจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศ

ท่ีไม่เอื้ออ านวย ทัง้น้ีทางเราจะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั และการบริการ

ของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย

มคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทาง

นัน้ ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ค่ า เบี้ ย ป ร ะกัน โ ค วิ ด  - 1 9  ใ นก าร เดินทา ง ท่อ ง เ ที่ ย ว  ว ง เ งิน ค่ า รักษ าพยาบา ล  5 0 ,000  US 

(ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการเดนิทางกลบัประเทศ) 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

✓ ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี           ค่า

มนิิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสัน้ใน

ประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆ  ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 



× ค่าทิปมคัคเุทศก์, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดนิทาง

ภายใน 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มเีงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทาง

แฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีนัง่ ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซน็ต์ช่ือพร้อมยืนยนั

ว่าต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมอีายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหน้ากระดาษอย่าง

ต ่า 2 หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

✓ เนื่องจากยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 45 วนั 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั ว๋
เครื่องบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลิกการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนื
ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั 
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



✓ กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีท่ีจะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์
ท้องถ่ินตลอดการเดินทางท่ีเวียดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมต้ิองแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ
บรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัความพรอ้มให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วีลแชร ์กรณุาแจ้งบริษทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อน
การเดินทาง มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่  



13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่้อยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการ
บรหิารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต้่องเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ 

มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่
สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มกีารช าระ
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

หากสนจองกรุณาตดิต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทวัร์ผ่าน FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
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