
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 9777 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 

 

 

 
 

SXC15 เวียดนามกลาง “{รกัสองเรา..พกับานาฮิลล ์}” 

 เว ้ดานัง ฮอยอนั 4 วนั 3 คืน 

โดยสายการบิน THAI VEITJET AIR (VZ)  

ก าหนดการเดินทางเดือน มีนาคม – ตุลาคม 2562 

 

 



ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอมพรอ้ม การแสดงพ้ืนบา้นบนเรือ.. นัง่กระเชา้ข้ึนบานาฮิลล ์ 

รวมค่าบตัรเขา้ชมแฟนตาซีปารค์ และเคร่ืองเล่น ,พระราชวังเว ้เมืองโบราณฮอยอนั 

**ชมจุด CHECK POINT สะพานมือ GOLDEN BRIDGE สถานท่ียอดนิยมมากท่ีสุดในตอนน้ี 

ทดลองล่องนัง่เรือกระดง้ 1 ในลิสท่ีไมควรพลาดเม่ือไปเยือนฮอยอนั 

ชอ้ปป้ิงสินคา้ พ้ืนเมือง ณ ตลาดฮาน , สกัการเจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลินหอ๋ึ์ง 

บริการน ้าด่ืมบนรถท่านละ 1 ขวด  + สมมาคณุฟรี !!! ...รบัหมวกท่านละ 1 ใบ 

(ลกูคา้ควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กแยกไปเพ่ือสะดวกในการพกติดตวัขั้นท่ีพกับนบาน่าฮิลล)์ 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ท่าน ในสว่นของ

หวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเชา้บานาฮิลล ์– บานาฮิลล ์Fantasy Park 

 (รวมเครื่องเล่น) – นอนพกัที่บานาฮิลล ์

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร ์

(VZ) เคา้ทเ์ตอร ์...ประตู ...โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน

และน าท่านโหลดสมัภาระ  

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


10.50 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี 

VZ960 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้

น าท่านรบัสมัภาระ (เวลาประเทศเวียดนามกับประเทศไทยจะเป็นเวลาเดียวกัน) 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  (1)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านสู ่เมืองดานัง ตั้งอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศ

ตะวนัตกและทิศใตติ้ดกับจงัหวดักวา่งนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต  ้เมืองดานัง ตั้งอยูห่า่ง

จากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 

กิโลเมตร เมืองเวเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว 

และมีภูเขาหินอ่อน สลบัซับซอ้นและยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั เหตุเพราะในแถบน้ีมีหมู่บา้นชาวประมง

จ านวนมากจึงท าใหเ้กิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีส าคัญเมืองตากอากาศ บานาฮิลล ์ตั้งหา่งจากเมือง

ดานังประมาณออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเ์ป็นห

ล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยไดเ้กิดแนวคิดการสรา้งบา้นพกัและ

โรงแรมจากชาวฝรัง่เศส สมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสไดพ้า่ยแพ ้และได้

เดินทางกลบัประเทศไป ท าใหบ้านาฮิลลถู์กท้ิงรา้ง และไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศ

อีกครั้งในปี 2009 พรอ้มกบัไดมี้การสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน ้าทะเล  

 หลังรับประทานอาหารใหทุ้กท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและ

 จินตนาการของการผจญภยัท่ี สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ 

 พิพิธภณัฑส์ามมิติและบา้นผีสิงท่ีไม่รวมใหใ้นรายการ) เครื่องเลน่ท่ีเป็นสวนสนุกของบานาฮิลลใ์ห้

ท่านไดเ้ล่นเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบมีใหท่้านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เชน่ โรงภาพยนต ์4D 

โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุ้กท่านระทึกขวญัไปกบัเครื่องเลน่ นอกจากน้ียงัมีรา้นช ้

อปป้ิงใหท่้านได ้เลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย และยงัมีเครื่องเลน่อ่ืนๆอีกใหท่้านไดล้อง

พิสูจน์อีกมากมายจากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ดินชมสะพาน Golden Bridge ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพ่ึง

เปิดให ้ นักท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมาน้ี อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพและชมวิวทิศทศัน์ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนบานาฮิลล ์(2)  

ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills บนเขาบานาฮิลล ์ 

โรงแรมบน บานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น หากทา่นตอ้งการพกัหอ้งละ 3 ทา่น ตอ้งใชห้อ้ง 

Family Bunk และเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 150 บาท 

 

วนัท่ีสอง    บานาฮิลล ์– เมืองลงัโก – พระราชวงัไดโนย้ (พระราชวงัเว)้ –ตลาดดองบา- ล่องเรอืแม่

น ้าหอม 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังรับประทานอาหารน าท าท่านเดินทางนั่งกระเชา้เพ่ือเดินทางต่อไปยังเมืองลังโกน าท่านออก

เดินทางสู ่เมืองลงัโก น าท่านชมวิวทิวทศัน์และน าคณะสมัผสักับธรรมชาติของเมืองแห่งน้ี เมืองลงัโก 

(Langco) เป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอฝูหลก จังหวัดเถ่ือเทียนเว ้ประเทศเวียดนาม ลังโก หมายถึง

“หมู่บา้นนก” เป็นเมืองผ่านและเมืองพกัในเสน้ทาง ดานัง-เว ้(เมืองมรดกโลก) ตั้งอยู่ห่างจากตัว

ดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหวา่งทางทุกท่านจะไดเ้ห็นรถลอดอุโมงคห์าย

เวินจากดานังมาก็จะมาแวะรบัประทานอาหารกันท่ีน่ี เพราะลงัโคเป็นเมืองริมทะเลท่ีข้ึนชื่อในเร่ือง

อาหารทะเลอร่อยสดใหม่ ทะเลสาบลงัโกมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่สวยงาม ผูค้นท่ีอาศัยอยู่บริ เวณ

ทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเล้ียงหอย จบัปลา ท าการประมงพ้ืนบา้น ระหวา่งทางน าท่านแวะ



พกัผ่อนรา้นกาแฟข้ึนชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑท่ี์ผลิตมาจากเยื้ อไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นนวรรตกรรม

ใหม่ประเทศฝรัง่เศสท่ีมีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพ่ือจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และ

ใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู Seafood (4) 

 หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชื่อแบบจีน 

โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการ

ก่อสร ้าง ซ่ึ งจ าลองแบบมาจากพระราชวังกู ้กงหรือ

พระราชวังตอ้งหา้มท่ียิ่งใหญ่ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน 

และการก่อสรา้งพระต าหนักต่างๆรวมถึงก าแพงโดยรอบ

ของพระราชวงัทั้งหมด ไดน้ าอิฐมาจากประเทศฝรัง่เศส

โดยการขนสง่จากทางเรือค าว่าพระราชวงัตอ้งหา้ม กลา่ว

ว่าภายในพระต าหนักชั้นในสุด จะเป็นเขตพระราชฐาน

ส าหรบัราชวงศเ์ท่าน้ัน หา้มบุคคลท่ีไม่ใชเ่ครือญาติของกษัตริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะ

ไม่มีสิทธ์ิออกมาภายนอกได ้คนทัว่ไปจึงเรียกพระราชวงัแห่งน้ีวา่พระราชวงัตอ้งหา้ม เหมือนกบัท่ีคน

จีนเรียกพระราชกูก้งว่าพระราชวงัตอ้งหา้มเชน่เดียวกนั พระราชวงัไดโน้ย มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม

จัตุรสั ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าขนาดใหญ่ทั้งส่ีดา้น (คลา้ยกับพระราชวงัสวนจิตรลดา) มีก าแพงอิฐขนาด

ใหญ่ถึง 3 ชั้น ก าแพงชั้นนอกมีความยาวตลอดแนว 11 กิโลเมตร หรือยาวดา้นละ 2.5 กิโลเมตร สูง 

6 เมตร หนา 2 เมตร มี 11 ประตู มี 24 ป้อมปราการ มีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และ

พระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีประทับของกษัตริยใ์นราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค ์ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง 

องคท่ี์ 1 จนถึงจกัรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ย องค์ท่ี 13 ซ่ึงทรงสละอ านาจใหก้บัรฐับาลของ

ประธานาธิบดีโงดินหเ์ดียม เม่ือปี พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกบัสมยัรชักาลท่ี 8 ของราชวงศจ์กัรี) หลงัจาก

น้ันน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้เมืองเวเ้ป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยท่ีปกครองดว้ยกษัตริย์ 

(เวียดนามและชาติตะวนัตกจะใชค้ าว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริยใ์นราชวงศ์เหงียนทุก

พระองค์ ตั้งแต่องคท่ี์ 1 ถึงองค์ท่ี 13 จะประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแหง่น้ี เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจึ้งมี

ชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นท่ีมาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหาร

เวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจ าชาติของสตรีเวียดนาม ชว่งเย็นพาท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาด

ดองบา เป็นตลาดท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้าหอม สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้จ าพวกเส้ือผา้ กระเป๋า ผา้ปัก 

สรอ้ย ก าไล ผกัและผลไมส้ด โดยรอบนอกจะเป็นสินคา้ของท่ีระลึก 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

จากน้ันน าท่านล่องเรือแม่น ้าหอม พรอ้มชมการแสดงดนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



พกัที่   โรงแรม Gold  Hue Hotel หรือเทียบเทา่ ระดบั 4ดาว  

  

 

 

 

วนัท่ีสาม   เมืองเว ้– วดัเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บา้นหินอ่อน – ฮอยอนั – เมืองโบราณฮอยอนั – หมู่

บา้นกัม๊ทาน – นัง่เรือกระดง้ฮอยอัน – วดัฟุ๊กเก๋ียน – บา้นโบราณ – สะพานญ่ีปุ่น – ศาลกวน

อ-ูเมืองดานัง  - สะพานมังกร 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6)  

 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสักการะ วัดเทียนมู่ ตั้งอยู่ฝ่ังซา้ยของริมแม่น ้ าหอมของ

ประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจา้มิงหห์ม่าง วดัแห่งน้ี

นับเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นท่ีสุดของวดั

แหง่น้ีคือ เจดียท์รงเก๋ง 8 เหล่ียม สูงลดหลัน่กัน 7 ชั้น แต่ละชั้น

เป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ส่วนทางฝ่ังซา้ย

และขวาเป็นท่ีตั้งของศิลาจารึกและระฆงัส าริดขนาดใหญ่หนักถึง 

2,000 กิโลกรมั ถดัมาทางดา้นหลงัของเจดียเ์ป็นประตูทางเขา้สู่

บริเวณภายในวดั มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องค ์คอยยืนเฝ้าปกป้องไม่ใหค้วามชัว่รา้ยเขา้มาเยือนและวดัแห่ง

น้ีเองมีความส าคญัทางประวติัศาสตรแ์ละการเมืองในช่วงยุคหลงัของเวียตนาม เม่ือพระภิกษุทิกกวาง

หยุก เจา้อาวาสของวดัเทียนมู่ไดใ้ชร้ถออสตินสีฟ้าคนัเล็กเป็นพาหนะไปเผาตัวเองท่ีกลางกรุงไซ่ง่อน

หรือโฮจิมินหซิ์ต้ีในปัจจุบัน ในช่วงสายของวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2506 เพ่ือประทว้งการบังคบัให้

ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉอ้ราษฎรบ์ังหลวงของรัฐบาลโงดินหเ์ดียมท่ีเป็นคาทอลิก 

รวมทั้งใชค้วามรุนแรง จากน้ันน าท่านเดินทางสูร่า้นขายของโอท๊อปของเวียดนาม ใหท่้านไดอิ้สระชิม

ชา ขนมชื่อดงัขึ้ นชื่อของ เวียดนาม ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศ ยจากน้ันน าท่านเดินทาง

สู ่เมืองดานัง ดานัง เป็นเมืองท่าส าคัญของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ช่วงกลางค่อนไปทางใต ้คือริม

ชายฝ่ังทะเลจีนใตแ้ละท่ีราบสูงตอนกลาง จดัเป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนาม ซ่ึ ง เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง

รวดเร็วทั้งขนาดและความส าคัญ รวมถึงเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเวียดนาม 

นอกจากน้ีดานังก็ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมมากมายซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว ต่ า ง ช า ติ

ใหม้าเยือนไดด้งัน้ี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู Seafood (7)  

 หลงัจากรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ท่ีน้ีนับเป็นหน่ึงในงานหตักก

รมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลกัท่ีลว้นประดิษฐ์ดว้ยมือจากช่าง

หลากหลายแขนง และอิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย  จากน้ัน น าท่าน

เดินทางสูเ่มือง ฮอยอนั เมืองฮอยอนัเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐั

สงัคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย



ตะวนัออกเฉียงใต ้หา่งจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่ง

หน่ึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันใหเ้ป็น

มรดกโลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็นตัวอยา่งของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 

15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมี

เอกลกัษณ ์และอาคารต่างๆภายในเมืองไดร้บัการอนุรกัษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี น าท่าน

เดินทางสู ่หมู่บา้นกัม๊ทาน น าท่านสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองฮอยอนั 

ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่น ้าลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามน้ันจะเป็นท่ีพกัของเหล่าทหาร

หาญ ในปัจจุบนัอาชีพหลกัของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพการท าประมงเป็นหลกั ในระหวา่งท่ีใหท่้านท า

ท ากิจกรรม ล่องเรือกระดง้ น้ันท่านจะไดร้บัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวบา้น และระหวา่งท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล่องเรือกระดง้อยู่น้ันชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขับรอ้งเพลงพ้ืนเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพ่ือ

ประกอบเป็นจงัหวะดนตรี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดฟุ๊กเก๋ียน เป็นวดัของชาวสมาคมชาวจีนถ่ิน

ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สถานท่ีวดัฟุ๊กเก๋ียนแหง่น้ีใชเ้ป็นสถานท่ีพบปะของผูค้นหลายๆ

รุน่ วดัแหง่น้ีมีจุดเด่นคืองานไมแ้กะสลกั ส่วนใหญ่สลกัลวดลายออกไปทางวฒันธรรมของประเทศจีน 

ทุกท่านท่ีมาวดัฟุ๊กเก๋ียนแหง่น้ีสว่นใหญ่มาท าบุญในเร่ืองของการต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณโดยการน า

ธูปท่ีขดเป็นกน้หอยมาจุดท้ิงไวเ้พ่ือเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากน้ันน าท่านชม บา้นโบราณ Old House 

of Tan Sky ซ่ึงบา้นหลงัน้ีเคยเป็นบา้นหลงัเดิมของชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดีในสมยัน้ัน บา้นโบราณแหง่

น้ีมีความเก่าแก่และมีอายุมากกว่า 200 ปี ปัจจุบันไดบ้ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศัย

ของทายาทรุ่นท่ี 7 ของตระกูลอีกดว้ย ในส่วนของการออกแบบน้ันตัวอาคารเป็นการผสมผสาน

ระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของประเทศจีน ผสมผสานความเป็นญ่ีปุ่น และยงัคงความดั้งเดิม

ของเวียดนามไว ้ดา้นหน้าและดา้นหลงัของบา้นหลงัน้ีจะติดกบัถนนดา้นหลงัจะอยูใ่กลก้บัแม่น ้าทูโบน

ท่านสามารถถ่ายรูปเพ่ือเก็บภาพบรรยายกาศของท่ีน้ีได ้น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่น สะพานแหง่น้ีไดถู้ก

สรา้งขั้นจากชุมชนชาวญ่ีปุ่น เม่ือ 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศักด์ิสิทธ์ิ เช่ือกันว่าสรา้ง

ข้ึนเพ่ือสวดใหก้บัวิญญาณของมงักร ชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อท่ีวา่มงักรน้ันอยูใ่ตพิ้ภพ สว่นตวัมงักรน้ันอยูท่ี่

ประเทศอินเดียและหางน้ันอยู่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น สว่นล าตวัน้ันอยูท่ี่เวียดนาม เม่ือใดท่ีมงักรเกิดการพลิก



ตัวจะท าใหป้รากฎการณ์น ้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงช่วยกันสรา้งสะพานน้ีข้ึนมาโดยตอก

เสาเข็มลงกลางล าตวัเพ่ือก าจัดมังกรไม่ใหเ้กิดภยัพิบติัข้ึนอีก จากน้ันน าท่านชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยู่บน

สะพานญ่ีปุ่น ละแวกน้ันจะมีชาวบา้นน าสินคา้ต่างๆออกมาเรียงรายไวท่ี้หนา้บา้น เพ่ือใหนั้กท่องเท่ียว

ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก เพ่ือเป็นของฝาก ส่วนใหญ่สินคา้ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมซ้ือกลบัไปจะเป็นของ

จ าพวก กระเป๋า และ โคมไฟพ้ืนเมือง เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานัง 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

น าท่านชม สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวสว่นใหญ่ไม่ควรพลาด สะพาน

มงักรเปรียบเสมือนเป็นสะพานแหง่ความส าเร็จของประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีความยาวของสะพานถึง 

666 เมตร ความกวา้งเกือบเท่ากับถนนถึง 6 เลนส ์และเชื่อมต่อกันสองฝากของแม่น ้าฮัน สะพาน

มังกรน้ีออกแบบและสรา้ง ออกมาเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและฟ้ืนฟูในดา้นของ

เศรษฐกิจ และไดมี้การเปิดใชส้ะพานแหง่น้ีในปี2013 ท่ีผ่านมา ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเอกลกัษณ์

ความเป็นประเทศเวียดนามและบวกกบัเทคโนโลยท่ีีรว่มสมยั ตวัสะพานจึงออกมาในรูปแบบท่ีสวยงาม 

โดยในเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟ LED หลากสีสนักว่า 1,000 หลอด อย่างสวยงามตระการตา 

ท าใหส้ะพานแหง่น้ีโดดเด่น  

ในช่วงวนัเสาร-์อาทิตยส์ะพานแห่งน้ีมีการโชวมั์งกรพ่นไฟ พ่นน ้าอย่างอลงัการ ในเวลา 21.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พกัที ่ โรงแรม GRAND JEEP HOTEL ระดบั 3ดาว หรือเทียบเทา่ 

  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ี  ดานัง – ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน – กรุงเทพ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 จากน้ันน าท่านแวะสกัการะ วดัลินหอ์ึ๋ง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง 

ภายในวิหารแหง่น้ีเป็น สถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้องคต์่างๆ 

ตามความเชื่อของชาวบา้นแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนของเจา้แม่

กวนอิมองค์ใหญ่ ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานดอกบวักวา้ง

ถึง35 เมตร มีความเชื่อท่ีวา่คอยปกปักรกัษาและคุม้ครองชาวประมงยาม

ท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วดัแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้น

ไดใ้หค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

 น าท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงในตลาดมีสินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิดไม่วา่จะ

เป็น เสื้ อผา้ , กระเป๋า , รองเทา้ , เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์, รวมถึงของหวานชอ๊คโกแลตต่างๆ 

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติดานัง  

13.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี 

VZ961 

14.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษัทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

(ลกูคา้ควรเตรียมกระเป๋าใบเล็กแยกไปเพ่ือสะดวกในการพกติดตวัขั้นท่ีพกับนบาน่าฮิลล)์ 

 

 

 

 



**อตัราค่าบริการทวัร*์* 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

15-18 พ.ค 62 12,999 12,999 4,000 

16-19 พ.ค 62 13,999 13,999 4,000 

18-21 พ.ค 62 14,999 14,999 4,000 

6-9 มิ.ย 62 13,999 13,999 4,000 

8-11 มิ.ย 62 13,999 13,999 4,000 

9-12 มิ.ย 62 12,999 12,999 4,000 

20-23 มิ.ย 62 13,999 13,999 4,000 

22-25 มิ.ย 62 13,999 13,999 4,000 

4-7 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

6-9 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

12-15 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

13-16 ก.ค 62 14,999 14,999 4,000 

15-18 ก.ค 62 13,999 12,999 4,000 

16-19 ก.ค 62 13,999 12,999 4,000 

17-20 ก.ค 62 12,999 12,999 4,000 

18-21 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

20-23 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

26-29 ก.ค 62 14,999 14,999 4,000 

27-30 ก.ค 62 14,999 14,999 4,000 



28-31 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

9-12 ส.ค 62 14,999 14,999 4,000 

10-13 ส.ค 62 14,999 14,999 4,000 

11-14 ส.ค 62 13,999 13,999 4,000 

12-15 ส.ค 62 12,999 12,999 4,000 

21-24 ส.ค 62 12,999 12,999 4,000 

12-15 ก.ย 62 13,999 13,999 4,000 

14-17 ก.ย 62 13,999 13,999 4,000 

15-18 ก.ย 62 12,999 12,999 4,000 

18-21 ก.ย 62 12,999 12,999 4,000 

22-25 ก.ย 62 12,999 12,999 4,000 

23-26 ก.ย 62 11,999 11,999 4,000 

25-28 ก.ย 62 12,999 12,999 4,000 

26-29 ก.ย 62 13,999 13,999 4,000 

6-9 ต.ค 62 12,999 12,999 4,000 

7-10 ต.ค 62 11,999 11,999 4,000 

9-12 ต.ค 62 12,999 12,999 4,000 

10-13 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

12-15 ต.ค 62 14,999 14,999 4,000 

14-17 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 



15-18 ต.ค 62 11,999 11,999 4,000 

18-21 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

19-22 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

21-24 ต.ค 62 12,999 12,999 4,000 

22-25 ต.ค 62 12,999 12,999 4,000 

23-26 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

24-27 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

26-29 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

27-30 ต.ค 62 12,999 12,999 4,000 

28-31 ต.ค 62 11,999 11,999 4,000 

 

 

 

 

JOIN LAND ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน หกั 3,000 บาท/ท่าน 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของ

ประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็น

ผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋า  สมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด           

ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนาม

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศเวยีดนามไม่

เกิน 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 200 บาท/ท่าน/วัน, รวมเป็น 800 บาท / ท่าน / ทริป ส่วนค่าทิปหัวหนา้

ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เดินทางข้ึนต  า่ 15 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ลว่งหนา้  

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ  าท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 24ชัว่โมง  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนั

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนั่งใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมตัิโดยไม่มีเงื่ อนไข 

 เมื่ อท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยัน

ว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทรปิใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่ง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทัวรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ

ท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกคา้และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ับความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม  



13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขบัรถใน

การบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเรง่รีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ 

มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพ

การจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม

การเดินทาง 


