
 

 
รหัสโปรแกรม : 25319 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดานงั – 

รับประทานอาหารเที่ยงดานงั - ฮอยอนั -  เยี่ยมชม

เมืองมรดกโลก ฮอยอนั  

X ร้านอาหาร X 
Hoi An TTC 

ระดบั 4 ดาวหรือ
เทียบเท่า 

2 
ชุมชนบา้นมะพร้าว - พายเรือกระดง้ชมหมู่บา้นกั้ม

ทาน– รับประทานอาหารเท่ียง -  

ภูเขาหินอ่อน  – วดัหลินอึ๋ง - คริสตจกัรสีชมพู 

Hotel ร้านอาหาร  ร้านอาหาร 
Magnolia Hotel 
ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

3 Bana Hill -หมู่บา้นฝร่ังเศส-สะพานทองค า Hotel 
อิสระอาหาร 
ณ Bana Hill  

X 
ร้านอาหาร 

Magnolia 
ระดบั 4 ดาวหรือ

เทียบเท่า 

4 ชอ้ปป้ิงร้าน Bamboo Charcoal + Pearl shop  

 ท่าอากาศยานดานงั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
Hotel X X X 

ขาไป VZ960 10.50 - 12.30 

ขากลบั VZ961 13.15 – 14.55 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถอืขึ้นเคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 



วนัแรก 

สนามบินดานงั - เมืองฮอยอนั - เยีย่มชมเมืองมรดกโลกฮอยอนั 

 
07.30 น.     คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4  เคานเ์ตอรส์าย
การบิน VietJet Air โดยมีเจา้หนา้ที่บรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ 

10.50 น.    บินลดัฟ้าสู ่ท่าอากาศยานดานงัโดย สายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 960 

12.30 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานงั เวียดนาม  
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เป็นเมืองขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลาง

ของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดักว๋างนาม มีประชากรอาศยัอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมือง

ท่าที่ใหญ่ที่สดุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในปี พ.ศ. 2542 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่า

ของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก  

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองฮอยอัน 

จากน้ันน าท่านสู่ทีพ่ัก Hoi An TTC โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 



วนัที่สอง  

ชมุชนบา้นมะพรา้ว – ล่องเรือกระดง้ชมหมู่บา้นกัม้ทาน– ภูเขาหนิออ่น - วดั Linh Ung 
โบสถส์ชีมพู 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

ชุมชนบ้านมะพร้าว แหลง่ท่องเที่ยวชมุชนที่มีกิจกรรมการพายเรือกระดง้(รูปฝาชี)อนัเป็นระยกุตใ์ชภ้มูิปัญญา

ทอ้งถิ่นเพื่อหลบเลี่ยงภาษีจากรฐับาลในสมยัฝรั่งเศสปกครอง ท าใหช้าวบา้นประยกุตเ์ครื่องใชค้รวัเรือนมาเป็น

ยานพาหนะ เพื่อสมัผสัชีวิตชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว และ วิถีชีวิตปากแม่น า้ ตลอด วิวธรรมชาติป่าลกูจากสอง

ขา้งทางอนัสวยงามและสนกุสนาน 

ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั้มทานหมู่บา้นกั๊มทานตัง้อยู่ใกลก้บัเมืองฮอยอนั ทางตอนกลางของประเทศ 

 เวียดนาม ต้งัอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น า้ หลงัจากขึน้เรือคนพายจะพาเราลดัเลาะไปตามแม่น า้ เพื่อไปชม

ระบบนิเวศน ์และธรรมชาติอนัสวยงาม ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 40นาที ส  าหรบัเรือกระดง้นั่งไดป้ระมาณ 1-2

คน ยงัไม่รวมคนพายเรือ 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 



น าท่านชมภูเขาหนิอ่อน  Five Elements Mountain ภาษาเวียดนาม (Vietnamese: Ngũ Hành Sơn; lit. 

"ภเูขา 5 ธาต"ุ)  ซึ่งเป็นธาต ุโลหะ น า้ ไม ้ไฟและพืน้ดิน ตวัภเูขา มีสว่นประกอบของกลุม่หินอ่อนและหินปนู 

ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองดานงั ประเทศเวียดนาม สนันิษฐานว่า ภเูขาหินอ่อนนีเ้กิดจากปลายยอดของภเูขาที่

เมื่อเวลาผ่านไปแลว้เปลือกโลกมีการเลื่อนและน า้ทะเลเหือดแหง้ จึงกลายเป็นยอดสงูเหนือพืน้ดินอยู่ 5 ลกู เป็น

ความมหศัจรรยท์างธรรมชาติที่ชาวบา้นน าไปโยงกบัต านานนางฟ้าที่ลงมาพบรกัและคลอดลกูออกมาเป็นไข่ 

โดยเปลือกไข่ที่แตกไดก้ลายเป็นภเูขาทัง้ 5 แทนธาตสุ  าคญัทัง้ 5 ธาต ุไดแ้ก่ ไม ้โลหะ พืน้ดิน ไฟ และน า้ตาม

ความเชื่อของชาวจีนทางเขา้ภเูขาเป็นถ า้และอโุมงคม์ากมาย สามารถปีนขึน้ไปบนยอดเขาที่ชื่อ Mount Thuy 

ได ้ภายในภเูขา มีสถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์ของศาสนาพธุมากมาย ท าใหภ้เูขาแห่งดงึดดูนกัท่องเท่ียว 

 
 

 

 

 

วัดหลนิอึ๋ง (Linh Ung) ตัง้อยู่เกาะเซินตรา่ ( Son Tra ) อยู่ทางทิศเหนือของเมืองดานงั ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุ

ในแถบนีเ้ลยทีเดียว ขา้งหลงัองคเ์จา้แม่กวนอิมจะเป็นภเูขา หนัหนา้ออกไปสูท่ะเล เพื่อเป็นการปกป้องภยั

อนัตรายก่อนที่จะเดินทาง ไปไหนก็ตาม ถา้เพื่อนๆมีโอกาสเดินในวดัแลว้ก็จะรูส้กึว่ามีตน้ไมน้อ้ยใหญ่รม่รื่นดี 



ออ...ลืมบอกไปว่าถา้ใครจะมาขอพรที่นี่แลว้ก็ใหข้อเรื่อง สขุภาพ การท ามาคา้ขาย ความแคลว้คลาด และสิ่งที่

ส  าคญัใครท่ีมีลกูยาก ตอ้งมาขอกบัองคเ์จา้แม่กวนอิมนี ้แลว้ท่านจะรูว่้าองคเ์จา้แม่กวนอิมองคนี์ศ้กัสิทธิ์จรงิๆ 

 

 

 

 
 

ไหว้พระโพธิสัตยก์วนอิม ณ วัด Linh Ung 

 

 

 

 

 

โบสถค์ริสตสี์ชมพู โบสถค์ริสตด์านัง (Danang Cathedral)  ตัง้อยู่ใจกลางเมืองดานงั ความพิเศษของที่นี่ก็

คือตามชื่อเลย เพราะว่าตวัอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพอู่อนทัง้หลงั ท าใหเ้ป็นที่สนใจ

ของคนที่ผ่านไปเสมอ 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

จากน้ันน าท่านสู่ทีพ่ัก Magnolia Hotel โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 



วนัที่สาม 

ดนิแดนโรแมนตกิสไตลฝ์รั่งเศส Bana Hill  

 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 
น าท่านสู่ Bana Hill หุบเขาบาน่า ความโรแมนติคแบบฝรั่งเศสที่คณุสมัผสัได ้
สวนสนกุเขาบาน่า และ รีสอรต์ ที่ถูกสรา้งขึน้โดยชาวฝรั่งเศสตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1919 อยู่ฝ่ังตะวนัตกของเมืองดานงั 
ห่างจากดานงัไปประมาณ 40 กม.เป็นสถานที่พกัผ่อนที่เปรียนเสมือน “ดาลดัแห่งดานงั สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 
1500 เมตร ภายในสวนสนุก ประกอบดว้ย กระเชา้ลอยฟ้า 5,801 เมตร ใชเ้วลา 50 นาที หมู่บา้นฝรั่งเศสที่
สวยงามเหมือนในนิยาย และสนกุสนานกบัสวนสนกุ และถ่ายรูปกบัแลนดม์ารค์ที่ทุกคนจดจ า 
 

 
 

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยที ่Bana Hill 

 

 



 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

จากน้ันน าท่านสู่ทีพ่ัก Magnolia Hotel โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่

ชอ้ปป้ิงรา้น Bamboo Charcoal + Pearl shop - ทา่อากาศยานดานงั - ท่าอากาศยาน

สวุรรณภูมิ 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

ช้อปป้ิงของฝากร้าน Bamboo Charcoal Shop+ร้านไข่มุก 

ถึงเวลาน าท่านเดินทางสู.่.. ท่าอากาศยาน เพื่อเดินทางกลบั สูก่รุงเทพฯระหว่างรอขึน้เครื่อง ท่านสามารถ

อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีดิวตีฟ้รีในสนามบินดานงั 

13.15 น.    เหินฟ้าสู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิโดยสายการบิน VietJet เทีย่วบิน VZ 961 

14.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 



อตัราค่าบริการ และเง่ือนไขการจอง 

วนัเดินทาง 
จ านวน

ที่นั่ง 

ผูใ้หญ่ 
พกั 2-3 ท่าน/

หอ้ง 
(ราคาต่อทา่น) 

เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตยีง 

(ราคาต่อทา่น) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อทา่น) 

พฤศจิกายน 

10-13/11/65 19  13,999 13,999 1,900 

11-14/11/65 19  13,999 13,999 1,900 

12-15/11/65 19  13,999 13,999 1,900 

17-20/11/65 19  13,999 13,999 1,900 

18-21/11/65 19  13,999 13,999 1,900 

19-22/11/65 19  13,999 13,999 1,900 

24-27/11/65 19  13,999 13,999 1,900 

25-28/11/65 19  13,999 13,999 1,900 

26-29/11/65 19  13,999 13,999 1,900 

ธันวาคม 

ปีใหม ่

1-4/12/65 19  13,999 13,999 1,900 

3-6/12/65 19 13,999 13,999 1,900 

9-12/12/65 วนัหยดุ 
นกัขตัฤกษ ์

19 14,999 14,999 1,900 

10-13/12/65 วนัหยดุ 
นกัขตัฤกษ ์

19 14,999 14,999 1,900 

15-18/12/65 19 13,999 13,999 1,900 

16-19/12/65 19 13,999 13,999 1,900 

17-20/12/65 19 13,999 13,999 1,900 



 

 

รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ 
ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)  
เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย 

และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 

PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง  

พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

ส าหรับผู้เดินทางท่ี อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา  
ต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดา มารดาให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศด้วย 

 

**ค่าบริการไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 1,200 บาท/ท่าน 

ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

 

 

 

 

22-25/12/65 19 13,999 13,999 1,900 

23-26/12/65 19 16,999 16,999 3,900 

24-27/12/65 19 15,999 15,999 3,900 

29/12-1/1/66 
วนัปีใหม ่

39 17,999 17,999 3,900 

30/12-2/1/66  
วนัปีใหม ่

39 17,999 17,999 3,900 

31/12-3/1/66  
วนัปีใหม ่

39 17,999 17,999 3,900 



อตัราค่าบริการรวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

• ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมี

การปรบัค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

• ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเครื่อง 7กก. 

• ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ 

• ค่าอาหารตามรายการระบุ 

• ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

• มีบริการหวัหน้าทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

• ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

• ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 1,200 บาทตอ่ท่านตอ่ทริป**ส่วนหัวหน้าทัวรไ์ทย แล้วแต่
ความพึงพอใจในการบริการ 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , 

รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่ม

เองต่างหาก ) 

• ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด  

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3%  

 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 7,000 บาท ภายใน 1 วนั นับจากวนัจอง พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนใน

ประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

• เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋กรุป๊ระบบจะท าการ Random ไม่สามารถเลือกที่นัง่ได ้ ที่นัง่

อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนั เราจะตอ้ง Request ขอที่หนา้เคานเ์ตอรเ์ท่านั้น 

 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

• ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวดสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัเก็บค่าบริการ 50% ของราคาทวัร ์และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้ นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดืนาง 1-14 วนั ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าบริการเต็มจ านวนของราคาทัวร ์

 

หมายเหต ุทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น ดงัตอ่ไปน้ี 

•  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิด

ด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง

หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท

ฯ       

• ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ 

ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

•  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ 

เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

•  หากเกิดทรพัยส์ินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายที่เกิดจากความ

ประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

•  ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่

สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

•  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

 

 

 

  



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