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Ø พักบนบาน่าฮิลล์น่ังกระเช้าข้ึนเขา และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น 
Ø เท่ียวครบ 3 เมืองหลัก ทุกไฮไลท์ ดานัง-ฮอยอัน – เว้  
Ø เยือนเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก เมืองต้องห้ามพลาด 
 
 
 
 

 

  ดานัง - ฮอยอัน - เว้ 4 วัน 3 คืน FD 
พิเศษกว่าใคร พักบนยอดเขา บาน่าฮิลล์ 
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กําหนดการเดินทาง 21-24 ตุลาคม 2560       

 

07.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศอาคาร 1 ช้ัน 2 ประตู 1  
เคาท์เตอร์สายการ 

บินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ  
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.10 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ FD636 
11.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง) 

นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากน้ันนําท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศสู่ 
เมืองฮอยอัน  
เที่ยวชมเมืองมรดรโลก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก  Unesco เสน่ห์ของเมืองน้ีอยู่ที่บ้านโบราณ 

สมัยก่อน พ่อค้าชาว 
จีน และชาวญี่ปุ่น ใช้เมืองฮอยอันเป็นเมืองท่าในการแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้ากัน 
ซ่ึงเราจะเห็นวัฒนธรรมของ 2  
ประเทศคือ ญี่ปุ่น และจีน เราจะนําท่านไปที่ สะพานญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน 

จากน้ันชมบ้าน 
โบราณ 200  ป ีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของฮอยอัน จากน้ันก็นําท่านสู่วัดจีน 

และ เจดีย์จีนโบราณ 
 

 
เดินทางสู่เมืองดานัง  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันชม สะพานแห่งความรัก  
ที่หนุ่มสาวชาวเวียดนามนิยมซ้ือกุญแจมาคล้องใส่สะพานเพ่ือความรักม่ันคง   
และชมรูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตของเมืองดานัง 
ที่จะประกาศให้รู้ว่าจากปลาจะกลายเป็นมังกรในเร็ววัน  
 

วันแรก  วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560      กรุงเทพฯ-ดานัง -ฮอยอัน 
พิพ ิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮอยอัน -เจดีย์วัดจีน–สะพานญี่ปุ่น -บ้านเก่าร้อยปี -
สะพานแห่งความรัก - รูปปั้นปลามังกร-สะพานมังกร  
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21.00 น. เพลิดเพลินกับความอลังการจากการแสดง สะพานมังกรไฟ สะพานที่เป็นความภูมิใจของชาวดานัง 
และเป็นสะพาน 
  ทีมีความยาวถึง 666 เมตร  (โดยการแสดงน้ีจะมีเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์เท่าน้ัน) 
  จากน้ันนําท่านเข้าสู่ที่พักเมืองดานัง โรงแรม Petro Hotel หรือเทียบเท่า  

 

เช้า อรุณสวัสด์ิยามเช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางไป นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ  วัดหลินอึ๋ง 
ซ่ึงเป็นเจ้าแม่อวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม สร้างขึ้นตามหลักความฮวงจุ้ยของชาวดานังว่า 
หากมีเจ้าแม่กวนอิมครบ 3 องค์ที่ต้ังอยู่บนเขาจะช่วยปัดเป่า และปกป้องเมืองดานัง 
ซ่ึงต้ังแต่สร้างเจ้าแม่กวนอิมครบน้ัน เมืองดานังก็ไม่เคยเจอพายุหนักๆอีกเลย  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
             จากน้ันเดินทางสู่เมืองเว้    

เราแวะ ริมอ่าวลังโกที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพ่ือการผลิตมุก 
แวะชมสินค้าต่างๆที่ทําด้วยฝีมือชาวเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับจากไข่มุก 
ภาพฝังเปลือกหอย ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่ทําจากไข่มุก 
 
 

วันทีส่อง วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560     นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ 
วัดหลินอึ๋ง - เว้ -ชมฟาร์มไข่มุก – พระราชวังไดโน้ย - เจดีย์แห่งเทพธิดา วัดเทียนมู ่
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
 

บ่าย นําท่านสู่วัดเทียนมู่ ชมเจดีย์แห่งเทพธิดา ซ่ึงชาวเว้ให้การสักการะบูชา และให้ความเคารพนับถือ 
ชมหัวใจอันย่ิงใหญ่ของพระศาสนา หัวใจที่ไม่ไหม้ไฟ 
ของเจ้าอาวาสที่ออกมาเรียกร้องเพ่ือให้ดํารงอยู่ซ่ึงศาสนาพุทธ 
จากน้ันชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ 
เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ 
ที่ทําการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 
 1945 ศ.จนถึง ค 1802 ศ.องค์ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับต้ังแต่ ค 13
 3 ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างย่ิง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กําแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า“กิงถ่ัน” 
ที่ทําการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า” 
และส่วนที่สําคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ 
พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ต๋ือก๋ัมถ่ัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาท่านไปเลือกชมความสวยงามของชุด อ๋าวหญ่าย ชุดประจําชาติของสาวเวียดนาม 
หากใครอยากตัดเป็นของตนเองก็สามารถเลือกผ้าและวัดไซส์เพ่ือให้ช่างตัดชุดให้ ได้รับในวันถัดไปค่ะ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  ที่ภัตตาคาร  
  จากน้ันนําท่านเข้าพักที่โรงแรม Green Hotel หรือเทียบเท่า  

 
เช้า อรุณสวัสด์ิยามเช้า รับประทานอาหาร ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันพาทุกท่าน ไปเที่ยว ตลาดดองบา 
ตลาดใหญ่ของเมืองเว้ 
ที่มีสินค้าทั้งของท้องถ่ินจากเวียดนาม 
หรือสินค้านําเข้าจากไทย ทั้งของกินของใช้ครบครัน  
จบจากช้อปป้ิง พาท่านเที่ยวชม สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ 
ซ่ึงเป็นสุสานที่องค์จักรพรรดิองค์ที1่2 

วันที่สาม วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560       เว้ - เที่ยวตลาดดองบา 
สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ -ดานัง –โรงงานเยื่อไม้ไผ่ - ชมการสกัดนํ้ามันยูคาลิปตัส - Bana 
Hills (ปราสาทบนยอดเขา) 
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สร้างขึ้นและถือว่าเป็นสุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อย 
ผสมผสานกับความงามของภาพตกแต่งผนังด้วยกระเบ้ืองสี 
ซ่ึงเป็นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ได้รับการตกทอด มานับพันปี 
และภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงที่ฝ้าเพดานที่ศิลปินบรรจงใช้พู่กันวาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันท่ี ร้านอาหาร 
บ่าย แวะชมผลิตภัณฑ์จากเย่ือไม้ไผ่ 

ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา 
กลั่นกรองเพ่ือจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ 
พาคณะไปชม สินค้า OTOP ที่ขึ้นช่ือของเมืองเว้ เช่น พวกขนมพ้ืนเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ 
เหล้ายาดองฮ่องเต้ สามารถซ้ือเป็นของฝากให้เพ่ือน คนที่รู้จักได้อย่างดี 
 
จากน้ันพาท่านไปชิมกาแฟสไตล์เวียดนาม พร้อมกับชมวิธีการสกัดน้ํามันยูคาลิปตัส 
และนํามาแปรรูปเป็นผลิตภันฑ์ต่างๆได้อย่างดี  
เดินทางกันต่อไปเพ่ือขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา Bana Hills ด้วยระยะทางการขึ้นเขาเกือบ 6 กิโลเมตร 
เพ่ือพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของ ปราสาทและบ้านเรือนสไตล์ฝรั่งเศสที่อยู่บนยอดเขาสูง 
มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ให้ทุกท่านได้ชืนชม ด่ืมด่ํากับอากาศแสนสบาย 
ดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์ ที่สวยงาม 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร 
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ Mercure Bana Hills resort  

  เอื้อมมือให้ถึงดาว ณ ยอเขา Bana Hills  
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันให้ทุกท่านสนุกต่อกับสวนสนุกของ Banah Hilss  หรือเลือกถ่ายรูปสวยในช่วงเวลาตอนเช้า    
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําท่านเดินทางลงจากยอดเขา เพ่ือเดินทางไปยังสนามบิน ดานัง  
12.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD637 
13.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
 

 
JJJJ ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ JJJJ 

 
 

โปรแกรมข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลา และสถานท่ี สามารถสลับลําดับท่ี 
ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในระหว่างการเดินทาง 
โดยท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก  

อัตราค่าบริการ 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ 

 
อัตราค่าบริการรวม 

ü ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้ันทัศนาจร (เครื่องเหมาลําต้องไป-
กลับพร้อมคณะเท่าน้ัน) 

ü ค่าสัมภาระน้ําหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 

กําหนดเดินทาง ราคาต่อท่าน  
(พัก 2ท่าน/ห้อง) 

กรณีพักเดี่ยวเพิ่
ม 

21-24 ตุลาคม 2560 17,800.-บาท 4,900.-บาท 

วันทีส่ ี ่ วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560   ชิลๆ 
กับอากาศแสนสบายบนยอดเขา Bana Hills - ดานัง -กรุงเทพฯ 
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ü ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 
(กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเด่ียว)  

ü ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงแล้ว 
และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีที่สายการบินมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 
ü ค่าอาหารตามรายการระบุ 
ü ค่ารถรับ-ส่งนําเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
ü หัวหน้าทัวร์ที่ชํานาญเส้นทางนําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
ü ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
û ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, 

มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง 
    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม 
กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 

û ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท 
ขึ้นอยู่กับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
û ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   
û ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 

 
 

เง่ือนไขในการจอง 
• ชําระมัดจําในวันที่จองที่น่ังละ8,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) 

ส่วนที่เหลือชําระทั้งหมดอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง 
ชําระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีกรรมการบริษัท รักยิ้มทัวร์ ช่ือบัญชี : อรินทร์ชยา  บรรเจิดศิริ 
- ธนาคารกสิกรไทย   เลขท่ี  760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง  
- ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบัง)  
- ธนาคาร กรุงเทพ   เลขท่ี  138-4-46003–4 สาขาอินทามระ    
- ธนาคารกรุงไทย  เลขท่ี  845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบัง) 
- ธนาคารทหารไทย  เลขท่ี  262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบัง 
หลังจากทําการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)พร้อมระบุหมายเลขโท
รศัพท์ติดต่อกลับระบุโปรแกรม วันเดินทางมาท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour  
/rakyimtour1  / rakyimtour2  
0613934433 / 0818171514 /0971031333  E-Mail: rakyimtour@gmail.com  
 

 
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด 

หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
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ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจํานวนหรือบางส่วน 
ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ  
Ø เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ 

ทราบล่วงหน้า 
Ø ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 

ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง 
และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น 

Ø ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น 
จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 

                  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ินในกรณีดังต่อไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 
การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้า
ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ 
ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

  ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม 
ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 

  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน 
บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

 


