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รหัสโปรแกรม : 24997 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 HELLO เวียดนาม เที่ยวจัดเต็มบนบานาฮิลล์  

เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์  พักโรงแรม 4 ดาวทุกคืน!! 
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ เที่ยวจัดเต็ม เช้า ถึง เย็น   

ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม  นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมือง  นั่งเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันแรก สนำมบินดอนเมือง - สนำมบินดำนัง - เมืองเว้ - ร้ำน OTOP - วัดเจดีย์เทียนมู่ - ตลำดดองบำ - ล่องเรือมังกรชมแม่น ้ำ
เฮือง                                                                                                                                                                 (-/L/D) 

07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้นั 3 ประตู 1-2 เคาน์เตอร์สำยกำรบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯคอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ  

 

09.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดำนัง โดย สำยกำรบิน AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี FD636 
11.30 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดำนัง ประเทศเวียดนำม  ดำนัง (DANANG) เมืองท่าติดทะเลท่ีมีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 4 ของเวียดนาม ตั้งอยูร่ะหวา่งกรุงฮานอยกบันครโฮจิมินท ์(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) ผา่น
พิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้   

***เท่ียวบินอำจมีกำรเปลีย่นแปลงท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด*** 
 

เท่ียง          รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

☞ เดินทางสู่  เมืองเว้ (HUE)  เมืองหลวงเก่าในสมยัราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488 (ราชวงศ์เหงียนเป็น
ราชวงศสุ์ดทา้ยในประเทศเวียดนามท่ีปกครองดว้ยระบอบกษตัริย ์มีกษตัริยท์ั้งส้ิน 13 พระองค)์ มีช่ือเสียงจากโบราณ
สถานท่ีมีอยู่ทัว่เมือง ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ริมฝ่ังแม่น ้ าหอม พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง ซ่ึงเต็มไปดว้ยหิน
ภูเขาไฟ หาดทราย เนินทรายและทะเลสาบ ยงัเป็นเขตพื้นท่ีป่าไมส้ าคญัท่ีสุดของเวียดนาม (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2 ชม.) ระหว่ำงทำงแวะร้ำนสินค้ำ OTOP 
 

☞ น าท่านชม  เจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) หรือ วัดเทพธิดำรำม  ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าหอม สร้างขึ้น ปี พ.ศ.
2144 โดยขุนนางเหวียนฮวาง(NGUYEN HOANG) เจา้ผูป้กครองเมืองเว ้เม่ือคร้ังล่องเรือเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของ
เมืองโดยรอบ ไดย้ินเร่ืองเล่าของชาวบา้น มีคนเห็นหญิงสูงอายุคนหน่ึงสวมชุดสีแดง ฟ้า นัง่เช็ดแกม้ตรงบริเวณภูเขา
ท่ีได้สร้างเจดีย์ในปัจจุบัน หญิงผู ้น้ีได้บอกว่าว ันหน่ึงจะมีผู ้
ยิง่ใหญ่มาสร้างเจดียบ์ริเวณน้ีและจะน าสันติสุขมาสู่เมือง เม่ือขุน
นางเหวียนฮวาง ได้ทราบเร่ืองจึงสร้างเจดีย์ขึ้ นและให้ช่ือว่า 
CHUA THIEN MU มีความหมายว่า เจดียน์างฟ้า หรือ คนไทย
เรียกว่า วดัเทพธิดาราม เป็นวดัพุทธมหายาน อาคารทรงเจดีย์
แปดเหล่ียม 7 ชั้น สูง 21 เมตร ดา้นซา้ยและดา้นขวาเป็นท่ีตั้งของ
ศิลาจารึกระฆังส าริดขนาดใหญ่หนัก 2 ตัน เป็นเจดีย์ท่ีได้รับ
อิทธิพลจากสถาปัดยกรรมของจีน 
 

☞ น าท่านสู่ ตลำดดองบำ (DONG BA MARKET)  ตลาดใหญ่และเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด ตั้งอยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้ าหอม มีสินคา้มากมาย หลากหลายประเภท บริเวณรอบนอกจะเป็นพวกสินคา้ของฝากของท่ีระลึก ด้านใน
จ าหน่ายของใชท้ัว่ไปและมีโซนตลาดสด อิสระท่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 
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☞ ล่องเรือมังกรชมแม่น ้ำเฮือง หรือ แม่น ้ำหอม ผ่านสะพานประวติัศาสตร์
สมยัสงคราม ชมวิถีชีวิตชาวบา้นท่ีขุดทรายขาวเป็นอาชีพ พร้อมชมการแสดง
ศิลปะการขบัร้องดนตรีพื้นเมืองของชาวเว ้

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ท่ีพกั  MIDTOWN HUE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 4* 
 

วันท่ีสอง พระรำชวังไดนอย (ถ่ำยรูปด้ำนหน้ำ) - นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ - เมืองฮอยอนั - หมู่บ้ำนแกะสลกัหินอ่อน - หมู่บ้ำนกั๊ม
ทำน (น่ังเรือกระด้ง) - ชมเมืองมรดกโลกฮอยอนั (บ้ำนโบรำณ + สะพำนญ่ีปุ่น) -ดำนัง                                              (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  
 

น าท่านชมบริเวณภายนอก พระรำชวังไดนอย หรือ พระรำชวังต้องห้ำม  สร้างขึ้นโดยกษตัริยย์าลอง ราชวงศเ์หงียน 
ในปี พ.ศ. 2348 พร้อมกบัการสถาปนาเมืองเวเ้ป็นราชธานี ตั้งอยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าหอม มีเน้ือท่ี 52 ตารางกิโลเมตร
ลกัษณะการสร้างยดึเอาแบบอยา่งมาจาก พระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ชาวจีนถือคติในการสร้างวงั
ว่า จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ดงันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงตอ้งเป็นท่ีตอ้งห้ามส าหรับคนธรรมดา
สามญัไม่สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้และผูท่ี้เขา้มาท างานถวายตวัในพระราชวงัก็ไม่สามารถออกไปนอกอาณาเขตนคร
ตอ้งห้ามไดอี้กเลยตลอดชีวิต ซ่ึงจากการยึดแบบอย่างจากจีนท าให้หลายคนกล่าวว่าพระราชวงัไดนอยเหมือนกับ
พระราชวงักูก้งทุกประการ เพียงแต่ย่อขนาดให้เล็กลงเท่านั้นเอง ดงันั้นพระราชวงัไดนอยจึงถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 
"พระราชวงัตอ้งหา้ม" แห่งเมืองเวียดนาม 

 

พเิศษ!! นั่งรถสำมล้อซิโคล่ (CYCLO) ชมเมืองเว้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวียดนาม 
(ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านั้น แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 
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☞ เดินทางสู่ เมืองฮอยอนั (HOI AN) เป็นเมืองขนาดเลก็ริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่
ในเขตจงัหวดักว๋างนาม มีประชากรอาศยัอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ในปี พ .ศ .2542 องค์กำรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่ำของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วย
เหตุผลว่าเป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ด้อย่างมีเอกลกัษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการ
อนุรักษใ์หอ้ยูใ่นสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนรถพร้อม
ชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบา้น ระหวา่งทางน าท่านชม หมู่บ้ำนแกะสลกัหินอ่อน และร้ำน OTOP ใหท้่านเลือกชม 
และซ้ือของฝากเป็นท่ีระลึก  
 

เท่ียง          รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 

☞ เดินทางสู่ หมู่บ้ำนกั๊มทำน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE) หมู่บา้นเล็กๆ ในเมืองฮอยอนั
ตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพ
ประมงใหท้่านไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกบัการ “นั่งเรือกระด้ง”  (ในอดีตเรือกระดง้ใชส้ าหรับขนของระหว่างเรือล า
ใหญ่ ลกัษณะจะเป็นตระกร้าไมไ้ผ่สานคร่ึงวงกลม ทาด้วยน ้ ายาเคลือบกันน ้ าปัจจุบันน ามาใช้ในการท่องเท่ียว) 
ล่องเรือไปตามสายน ้าชมธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ินใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 15 นาที  
(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านั้น แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน) 
   

  
 

☞ เท่ียวชม เมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) ชมเมืองเก่าถนนสายวฒันธรรม 
“ถนนตรันฝู” สองฝ่ังเป็นท่ีตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย ชมคฤหาสน์หลงัใหญ่ท่ีสุดของถนนสายน้ีอายเุกือบ 200 
ปี  ชม วดักวางดง (QUANG DONG TEMPLE) วดัจีนสร้างขึ้นในปี 1885 เป็นท่ีนิยมส าหรับครอบครัวผูท่ี้มีเช้ือสาย
จีนและนักท่องเท่ียวชาวจีนมากราบไหวข้อพร อิสระท่านขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและถ่ายภาพตามอธัยาศยั ชม บา้น
โบราณ (OLD HOUSE) บ้านโบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสานท่ีมีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพ
บรรยากาศเก่าๆตามอธัยาศยั ชม สะพานญ่ีปุ่ น (JAPAN BRIDGE) ซ่ึงเป็น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี สัญลกัษณ์ของ
เมืองมรดกโลกฮอยอนั สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่ นท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองฮอยอนั เพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญ่ีปุ่ นอีกฝ่ัง
คลองกบัชุมชนชาวจีน เป็นการเช่ือมต่อเส้นทางการคา้ขายของทั้งสองฝ่ัง สะพานสร้างดว้ยปูนและไม ้หลงัคามุงดว้ย
กระเบ้ืองดินเผาโบราณ เป็นสัญลกัษณ์ของสันติภาพและมิตรภาพ ภายในมีศาลเจา้เพื่อเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจของคน
ในชุมชนและสะพานแห่งน้ีเร่ิมสร้างในปีวอกและสร้างเสร็จในปีจอ จึงมีรูปป้ันลิงกบัหมาอยู่ท่ีปลายสะพานทั้งสอง
ฝ่ัง อิสระเดินชมเมืองมรดกโลก จนถึงเวลานดัหมาย    
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ท่ีพกั  GRAND SEA DANANG HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 4* 
 

วันท่ีสำม เขำบำนำฮิลล์+น่ังกระเช้ำยำวท่ีสุดในโลก (หมู่บ้ำนฝร่ังเศส+โรงไวน์ DEBAY WINE CELLAR+สวนดอกไม้ + สวน
สนุกแฟนตำซีปำร์ค+สะพำนทอง) - วัดหลนิอิง๋ - สะพำนแห่งควำมรัก - สะพำนมังกร                                   (B/L/D) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  

☞   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เขำบำนำฮิลล์ (BA NA HILL) อยู่ในจังหวดัดานัง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 
กิโลเมตร มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,487 เมตร ภูเขาแห่งน้ีถูกเนรมิตขึ้นใหม่ให้มีทั้ง โรงแรมท่ีพกั วดัวาอาราม 
หมู่บา้นฝร่ังเศส สวนสนุก สวนดอกไม ้พร้อมกบัสะพานริมเขาสุดอลงัการแห่งใหม่ HILIGHT!! น่ังกระเช้ำยำวท่ีสุด
ในโลก ได้รับกำรบันทึกสถิติโลกโดยเวิลด์เรคคอร์ด WORLD RECORD ประเภท NON STOP กระเช้ำนีม้ีควำมยำว
ถึง 5,042 เมตร เป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดของเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง
เวียดนาม ไดส้ร้าง “แฟนตาซี ปาร์ค” สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ สร้างใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยาย
ท่ีสวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาแห่งน้ี 

 
 

เท่ียง          รับประทำนอำหำรกลำงวัน (บุฟเฟ่ต์อำหำรนำนำชำติบนบำนำฮิลล์) 
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อสิระทุกท่ำนตำมอธัยำศัย บนบำนำฮิลล์ แห่งนีม้ีสถำนท่ีน่ำสนใจมำกมำย อำทิ เช่น 

☞  ชม หมู่บ้ำนฝร่ังเศส (FRENCH VILLAGE) หมู่บา้นสไตล์ฝร่ังเศสสมยัยุคกลางท่ีถูกสร้างเพื่อเป็นเมืองตาก
อากาศตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานท่ีแห่งน้ีจะมีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม โบสถ ์ร้านขายของท่ีระลึก 

☞  ชม โรงไวน์ (DEBAY WINE CELLAR) โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝร่ังเศส ไวน์ท่ีน่ี
จะถูกเก็บรักษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16-20 องศา หอ้งเก็บไวน์จะอยูลึ่กลงไป 100 เมตร 

☞  ชม สะพำนทอง (GOLDEN BRIDGE) มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหนา้ผาท่ีสวยงามมาก
ท่ีสุดในโลก ถูกเนรมิตให้ตั้งอยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 150 เมตร ตวัสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พร้อมกบัมีรูปป้ันมือยกัษ์คลา้ยกบัการยกชูสะพานไว ้ดูสวย
อลงัการและยงัสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบ้ืองล่างไดอี้กต่างหาก เรียกไดว้า่เป็นจุดเช็กอินท่ีห้ามพลาดของบานาฮิลล์
เลยทีเดียว 
 

 
 

☞  ชม สวนดอกไม้  ไฮไลทอี์กหน่ึงจุดบนบานาฮิลล ์เน่ืองจากสภาพอากาศเยน็ตลอดทั้งปี จึงท าใหด้อกไมบ้นเขาแห่ง
น้ีมีสีสันสวยสดงดงาม เชิญท่านช่ืนชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธ์และเก็บภาพประทบัใจ 
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 ☞  สู่ สวนสนุกแฟนตำซีปำร์ค (FANTASY PARK) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ อีกหน่ึงเมืองเทพ
นิยาย ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบให้ท่านไดท้า้ทายความมนัส์ อาทิ
เช่น หนงั4D,บา้นผีสิง,ถ ้าไดโนเสาร์,รถไฟเหาะและอ่ืนๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกแห่งน้ีท่านยงัสามารถเดินชอ้ป
ป้ิงเลือกซ้ือของท่ีระลึก มีร้านอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย (รวมค่า
เคร่ืองเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ค่าเขา้พิพิธภณัฑหุ่์นขึ้ ผ้ึง)  ห้ำมพลำด !! สัมผสัประสบการณ์ใหม่ไปกบั รถรำงอัลไพน์
โคสเตอร์ (ALPINE COASTER) นั่งรถรางชมธรรมชาติ เคร่ืองเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเล็ก
บงัคบัดว้ยมือ สามารถควบคุมให้ชา้หรือเร็วได ้ปลอดภยั สามารถนัง่ได ้2 คน เชิญท่านสนุกสนานกบัรถรางและชม
ธรรมชาติของเขาบานาฮิลล ์

 

   
 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงลงจำกยอดเขำบนำฮิลล์ 
 

☞ เดินทางสู่  วัดหลนิอึง๋  (LINH UNG PAGODA)  วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั 
อยู่บนคาบสมุทร เซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิม
และเทพองค์ต่างๆ ไฮไลท์ของวดัน้ีเป็นท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมยืนองคใ์หญ่สี
ขาว ท่ีมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตร ยนืหนัหนา้ออกไป
ทางทะเลและหันหลงัให้ภูเขา คอยปกป้องคุม้ครอง วดัน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
ชาวบา้นนิยมมากราบไหวข้อพรและยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวจุดชมวิวท่ี
สวยงามของเมืองดานงัอีกดว้ย 
 

☞ ชม  สะพำนแห่งควำมรัก (LOVE BRIDGE) ท่ีคู่รักนิยมพากนัมาถ่ายรูป เขียนช่ือคลอ้งกุญแจบนสะพานแห่งน้ี  
เป็นอีกจุดท่ีนิยมส าหรับวยัรุ่นและนกัท่องเท่ียว  

☞ จากนั้นน าท่านชม สะพำนมังกร (DRAGON BRIDGE)  
สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม 
มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อ
สองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮานประเทศเวียดนาม สะพานมงักรถูก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว เป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืน
คืนประเทศ  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เปิดใช้งาน
ตั้ งแต่ปี  2013 ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยี
สมยัใหม่ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนาม  

ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 ท่ีพกั  GRAND SEA DANANG HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 4* 
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วันท่ีส่ี ตลำดฮำน - สนำมบินดำนัง - สนำมบินดอนเมือง                                                                                           (B/-/-) 

เช้ำ         รับประทำนอำหำรเช้ำ 

☞ อิสระชอ้ปป้ิง ตลำดฮำน อิสระเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่างๆ เป็นตลาดสด

และขายสินคา้พื้นเมืองของเมืองดานงั ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน  

 

12.00 น.  เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี FD637 
13.45 น. ถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 

 

 
 

โปรแกรมรำยกำรทัวร์อำจะมีกำรสลับ ปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม ขึน้อยู่กับสถำนกำรณ์หน้ำงำน 
ทั้งนีท้ำงบริษัทค ำนึงถึงผลประโยชน์ และควำมปลอดภัยของลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

หำกลูกค้ำต้องกำรซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภำยในประเทศ กรุณำตรวจสอบกับเจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

หมำยเหตุ : เท่ียวบิน (สำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้องแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *กรณีที่
บำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมที่ก ำหนดได้เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ 
จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  
รำคำ / ท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว ไฟล์ทเดนิทำง 

24-27 กุมภำพนัธ์ 2566 13,333 4,900 FD636 DMK-DAD 09.45-11.30 
FD637 DAD-DMK 12.00-13.45 

10-13 มนีำคม 2566 13,333 4,900 FD636 DMK-DAD 09.45-11.30 
FD637 DAD-DMK 12.00-13.45 

17-20 มนีำคม 2566 13,333 4,900 FD636 DMK-DAD 09.45-11.30 
FD637 DAD-DMK 12.00-13.45 

24-27 มนีำคม 2566 12,888 4,900 FD636 DMK-DAD 09.45-11.30 
FD637 DAD-DMK 12.00-13.45 

31 มีนำคม - 03 เมษำยน 2566 13,333 4,900 FD636 DMK-DAD 09.45-11.30 
FD637 DAD-DMK 12.00-13.45 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั จึงท าใหห้อ้งพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยูค่นละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พกัเด่ียว 1 หอ้ง ไม่วา่กรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)   
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการ

ใชบ้ริการ) 

 ค่ำอำหำรพเิศษนอกเหนือจำกท่ีทัวร์จัด เช่น อำหำรเจ อำหำรมังสวิรัติ และอำหำรอสิลำม มุสลมิ 
 ค่ำทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ำนละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดินทำง/ต่อท่ำน ช ำระที่สนำมบินในวันเดินทำง  

ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 100 บำท/ท่ำน/วัน **ไม่ได้บังคับ**   
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทำง 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 
 
 
 
 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีรำคำเด็ก เน่ืองจำกเป็นรำคำพเิศษ ทำรกต้องมีอำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทำงไปและกลบั  
ค่ำบริกำรข้ำงต้นเฉพำะนักท่องเท่ียวชำวไทยเท่ำนั้น **กรณีชำวต่ำงชำติช ำระเพิม่ 3,000 บำท 

  ค่ำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ำนละ 1,500 บำท / ตลอดกำรเดินทำง / ต่อท่ำน  
*ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง* 

ในส่วนหัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ควำมพงึพอใจของท่ำน **ไม่ได้บังคับ**  ตำมมำตรฐำนกำรให้ทิป วันละ 100 บำท/ท่ำน/วัน 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองกรุณา ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 10,000 บำท พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 1 วนั หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด 

ขออนุญาตตดัท่ีนั่งเพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วนั 
หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อย
แลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

**กรณีเดินทำงช่วงวันหยุดยำว เช่น สงกรำนต์ ปีใหม่ ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 15,000 บำท** 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

กำรยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 
1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ (ไม่
ละนบัรวมเสาร์ อาทิตย ์แ วนัหยดุราชการ) 

2. กรณีตอ้งท าวีซ่า ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป
แลว้หรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบ
ล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนัท าการ (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋  1 ใบ  +ส่วนต่างของภาษีน ้า มนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้  ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ (ไม่
นบัรวมเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 
 

หมำยเหต ุ
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณี
ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื ่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื ่องบินปรับสูงขึ ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที ่จะปรับราคาตั๋วเครื ่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ

ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ  /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋ว

เครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR(, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
บริษัทกำกับเท่าน้ัน 

15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไ ว้
แล้วท้ังหมด 

ขอ้ควรระวงั    
กรณถีอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิกรณุาเชค็เรือ่งการยืน่วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม กบัเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ 

 -หรอืตรวจสอบกบัทางกรณลีกูคา้ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยเทีย่วบินในประเทศ  กอ่นตดัสนิใจซือ้ทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา เที่ยวบิน  
บรษิัททัวร ์กอ่นตดัสนิใจซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  

บทางสายการรบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ คา่ทัวรท์ีช่ำระกบัผูจ้ดั เปน็การชำระขาดกอ่นเดนิทางและผูจ้ัดไดช้ำระตอ่ใหก้ั
   บิน โรงแรม หรอืสถานที่เทีย่วตา่งๆ แบบชำระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนั  ฉะนั้นหากทา่นไม่ไดร้ว่มเดินทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่วา่
ด้วยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฎเิสธเขา้หรอืออกเมอืงจากประเทศในรายการประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธใินการคนื(
เงนิทกุกรณ ี

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล**  
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณำน ำพำสปอร์ตติดตัวมำในวันเดินทำง  

พำสปอร์ตต้องมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน ขึน้ไป ก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ำกระดำษไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ 
ส ำหรับผู้เดินทำงท่ีอำยุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทำงกบับิดำ มำรดำ  

ต้องมีจดหมำยยินยอมจำกบิดำ มำรดำให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศด้วย 
 
 

  



DAD43FD-3 HELLO เวียดนาม เท่ียวจดัเต็มบนบานาฮิลล ์เว-้ดานงั-ฮอยอนั-บานาฮิลล ์4 วนั 3 คืน (FD)    12 

 

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