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เวยีดนามกลาง 4วนั3คนื  
 ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์แชอ่อนเซ็น 

ซุปตาร.์. ออนเซ็น ทา้หนาว 
 ก าหนดการเดนิทาง มกราคม-พฤษภาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ  Bangkok Airways 
สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
น ัง่กระเชา้ข ึน้ยอดบานาฮลิล ์ต ืน่ตากบัเมอืงทอ่งเทีย่วสไตลย์โุรปสดุย ิง่ใหญ ่ 
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เพลดิเพลนิเครือ่งเลน่มามายใน สวนสนกุแฟนตาซปีารค์ และความสวยงามของ สวน
ดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์สะพานลอยฟ้า

ในอุง้มอืยกัษ ์ 
ตืน่ตากบั สวนน า้พรุอ้นเทิน่ไต ่สวนน า้กลางหบุเขาบานา ผอ่นคลายไปกบัการแชบ่อ่

ออนเซ็น 
ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้ สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิงตลาด

ฮาน 

พกั 4 ดาวทกุคนื มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

6-9 มกราคม 2562 16,888 16,888 5,000 

14-17 มกราคม 2562 14,888 14,888 5,000 

21-24 มกราคม 2562 15,888 15,888 5,000 

23-26 มกราคม 2562 15,888 15,888 5,000 

28-31 มกราคม 2562 15,888 15,888 5,000 

30 มกราคม – 2 กุมภาพนัธ ์2562 15,888 15,888 5,000 

18-21 กมุภาพนัธ ์2562 14,888 14,888 5,000 

24-27 กมุภาพนัธ ์2562 14,888 14,888 5,000 

26 กมุภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 2562 14,888 14,888 5,000 

28 กมุภาพนัธ ์– 3 มนีาคม 2562 15,888 15,888 5,000 

02 – 05 มนีาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

04 - 07 มนีาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

06 - 09 มนีาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

10 - 13 มนีาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

12 - 15 มนีาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

16 - 19 มนีาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

18 - 21 มนีาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

20 - 23 มนีาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 
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24 - 27 มนีาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

26 - 29 มนีาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

30 มนีาคม – 02 เมษายน 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

01 – 04 เมษายน 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

03 – 06 เมษายน 2562 (NEW !!) 16,888 16,888 5,000 

21 - 24 เมษายน 2562 (NEW !!) 16,888 16,888 5,000 

23 – 26 เมษายน 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

26 - 29 เมษายน 2562 (NEW !!) 15,888 15,888 5,000 

28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888 15,888 5,000 

30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888 15,888 5,000 

05 - 08 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 15,888 15,888 5,000 

07 - 10 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

09 - 12 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

11 - 14 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

13 - 16 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

15 - 18 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

19 - 22 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

21 - 24 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

23 - 26 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

25 – 28 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

27 - 30 พฤษภาคม 2562 (NEW !!) 14,888 14,888 5,000 

29 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2562(NEW !!) 14,888 14,888 5,000 



 
PG08 

**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 
*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 
 

เง ือ่นไขส าหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 
 
1. เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง 

ไมค่ดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง ) เพิม่ 150 บาท ตอ่ทา่น 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิม่ 500 

บาท ตอ่ทา่น 

4. FAMILY SUIT ( เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) หอ้งเป็น 2 ช ัน้ เพิม่ 800 บาท ตอ่ทา่น 

5. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิม่ 2,000 บาท ตอ่ทา่น  

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น 
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะ

เห็นสมควร** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั – บานาฮลิล ์– ข ึน้

กระเชา้ลอยฟ้าสูบ่านาฮลิล ์– สวนสนกุ The Fantasy Park 
 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้
หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย
จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

11.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ 
BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบนิที ่PG947 

 

12.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสมัภาระ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืง
ดานัง เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารเวยีดนาม (1) 
 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตัง้อยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูห่า่งจาก
เมอืงฮานอยไปทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนือ 
964 กโิลเมตร ทศิเหนือตดิกับเมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม 
สว่นทศิตะวันออกตดิกับทะเลจนีใต ้เมอืงดานังเป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีเูขา
หนิอ่อนสลับซับซอ้น และยังเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญเพราะในแถบนี้มหีมู่บา้นชาวประมง
จ านวนมากจงึท าใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของเวยีดนาม 
 

น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไป
ประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหลง่ทอ่งเทีย่ว
ตากอากาศมาตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและ
โรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานคิมตัง้แตปี่ 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสได ้
พ่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลับประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมา
เป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศ
แห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 
จากระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยงัยอดเขา    
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น าทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของ
การผจญภัยที ่สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเครือ่งเล่นภายในสวน
สนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ ึง้ และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเรียญ) 
เครือ่งเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรูปแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรง
ภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับ
เครือ่งเล่น รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์

(2)  

ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว  
 

วนัทีส่อง      บานาฮลิล ์- โซนสวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเดน้บรดิจ์

(Golden Bridge) – สวนน า้พุรอ้นเทิน่ไต(่Than Tai Hot Springs Park) - วดั

เทพพระเจา้แหง่ความม ัง่ค ัง่ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังจากนัน้เดนิเที่ยวชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม ้
สไตล์ฝร่ังเศส ที่มดีอกไมห้ลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลาง
อากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีม่มีมุถา่ยรปูน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ  
 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้า
ในอุง้มอืยกัษ ์ซ ึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่าน
มานี้ มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา 
จดุเดน่คอืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยกัษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบั
วา่ก าลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและ
ชมววิทศิทัศนต์ามอธัยาศัย 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Aparang Buffee บนบานาฮลิล ์(4) 
 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน าทา่นเดนิทางลงจากบานาฮลิล ์เพือ่เดนิทางตอ่ไป
ยัง สวนน า้พุรอ้นเทิน่ไต่ (Than Tai Hot Springs Park)  บ่อน ้าพุรอ้นแห่งใหม่
ล่าสุดของเมืองดานัง ดว้ยบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีว
สวยงามของภเูขาบานา จะท าใหท้่านรูส้กึผ่อนคลายเมือ่เดนิทางมาถงึ ท่านจะไดส้มัผัส
การอาบน ้าในบอ่น ้าพุรอ้นแท ้ๆ ภายในสวนน ้าแหง่ใหมน่ี้ ซ ึง่เรยีกไดว้่าเป็นบอ่น ้าพุรอ้น
หรอืออนเซน็แห่งแรกในเวยีดนามทีไ่ดรั้บมาตรฐานแบบญีปุ่่ น นอกจากบอ่น ้าพุรอ้นแลว้
สถานทีแ่ห่งนี้ยังมสีวนน ้าทีม่เีครือ่งเล่นหลากหลาย สระว่ายน ้า รวมไปถงึโรงแรมทีพ่ัก 
และสถานทีอ่กีมากมายใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชม แต่กอ่นทีจ่ะน าทุกท่านผ่อนคลายไปกับ
บอ่น ้าพรุอ้น เราจะแวะสกัการะ วดัเทพเจา้แหง่ความม ัง่ค ัง่ ตัง้อยูใ่นเขตสงวนธรรมชาติ
หนุยฉัว (Nui Chua Nature Reserve) บรเิวณเดยีวกันกับบอ่น ้าพุรอ้น เพือ่ความเป็นสริิ
มงคลแกช่วีติ 
 

จากนัน้อสิระทุกท่านผ่อนคลายไปกับการ แชบ่อ่น า้พุรอ้น ตามอัธยาศัย บอ่น ้าเหล่านี้
จะชว่ยผ่อนคลายกลา้มเนื้อจากการเดนิทางเป็นเวลานอนและคลายความเมือ้ยลา้ต่างๆ 
เหมาะกับผูท้ี่ท างานหนักหรือนักท่องเที่ยวที่อ่อนลา้จากการท่องเที่ยว หรือท่านที่
ตอ้งการจะสมัผัสกบับรรยากาศอนัผอ่นคลายอนัแสนพเิศษก็สามารถเดนิทางมาทีน่ีไ่ด ้  
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เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของรสีอรท์  (5)  

ทีพ่กั โรงแรม Ebisu Onsen Resort ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม     สวนน า้ Ebisu Than Tai – หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน – เมอืงฮอยอนั – วดัฟุ

กเกีย๋น – สะพานญีปุ่่ น - ศาลกวนอู – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – ลอ่งเรอืกระดง้ - เมอืง

ดานงั - สะพานมงักร 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านสู ่สวนน า้ Ebisu Than Tai เพลดิเพลนิไปกับ
เครือ่งเลน่ตา่งๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกท่ามกลางววิภเูขาสวยงาม สวนน ้าแห่งนี้ไดถู้ก
ออกแบบมาใหท้่านสามารถพักผ่อนและสนุกสนานไดอ้ย่างเต็มอิ่ม ท่านจะไดรั้บ
ประสบการณ์อันแสนพเิศษที่เรยีกไดว้่าไม่มทีี่ไหนอกีแลว้ทีจ่ะเล่นน ้าท่ามกลางความ
สวยงามของหุบเขาเชน่นี้.. อสิระท่านเล่นน ้า หรอืเดนิเทีย่วชมความสวยงามของสวน
แหง่นีต้ามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนกูุง้ Lobster (7) 

  
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจนีใตท้างตอนกลางของ
สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดกวา่งนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่ที่
ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้หา่งจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอกีแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การ
ยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเขตเมอืงเก่าของฮอยอันใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็น
ตัวอยา่งของเมอืงท่าในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 ทีม่กีาร
ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั ้งของทอ้งถิ่นและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมี
เอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็น
อยา่งด ี

  

 แวะชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศ
เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นปรษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลาย
แขนง และอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศัย 

 

 เดนิทางถงึเมอืงโบราณฮอยอัน อสิระเทีย่วชม วดัฟุกเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่
และเกา่แก่ทีส่ดุ เป็นศูนยร์วมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะ
เห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจ าตระกลูกวา่ 20 หลัง ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น 
และเป็นศูนยก์ลางของการเที่ยวชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไมแ้กะสลัก 
ลวดลายสวยงาม ทา่นสามารถท าบญุตอ่อายโุดยพธิสีมยัโบราณ คอื การน าธปูทีข่ดเป็น
กน้หอย มาจดุทิง้ไว ้เพือ่เป็นสริมิงคล  

  

 เทีย่วชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) อกีหนึง่สญัลักษณ์ส าคัญของ
เมอืงฮอยอัน ถูกสรา้งขึน้มาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมลีักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรม
ญีปุ่่ น หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไปกลางสะพานน า
ท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึง่ คุณจะพบเห็นบา้นเรอืน
เก่าสไตล์ญี่ปุ่ นแท ้ตลอดจนรา้นคา้รมิสองฝ่ังถนนใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชมตาม
อธัยาศัย 
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ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าทา่นสมัผัสกบัประสบการณ์ใหมใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้
อยูใ่นเมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงคราม
นัน้จะเป็นทีพั่กของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพี
ท าประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้น าท่านท ากจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ ท่านจะไดรั้บชม
วัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอืกระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ี้ก็
จะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี

  

 ออกเดนิทางไปยงั เมอืงดานงั น าทา่นผา่นชม สะพานมงักร ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ของเมอืงดานัง เป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ 
สะพานมงักรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มถีนน 6 ชอ่งจราจร โดย
ไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ ทีไ่ดรั้บ
แรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนอูาหารไทย (8)  

ทีพ่กั  โรงแรม Nhu Minh Plaza Danang Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ เมืองดานงั – วดัลินหอ์ ึ๋ง - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั – 

กรงุเทพมหานคร 

 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง 
ภายในวหิารแห่งนี้เป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้องคต์่างๆ ตามความเชือ่
ของชาวพืน้เมอืงแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นปนูของเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ มคีวามสูง
ถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่่าคอยปกปักรักษา
และคุม้ครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่
ศักดิส์ทิธิท์ีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

  

 น าท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาว
เวียดนามและชาวไทย สนิคา้ที่โดเด่นคอื งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมอือันวจิติร 
โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) 
และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เชน่ เสือ้เวยีดนาม ของสด 
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ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ทีร่ะลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ทา่น
จะไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจบุันไดอ้ยา่งแทจ้รงิ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับนรถบสั หมีข่วาง หรอืขนมปงัเวยีดนาม (10)  

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั เพื่อเดนิทางกลับ

ประเทศไทย 

 

13.35 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Bangkok Airways (PG) เทีย่วบนิที ่PG948  

15.25 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้ม

ความประทับใจ 

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

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ

อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน า

เทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู ้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม

กรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่า

ซกัรดี           คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
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× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านัก

ระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระ

ใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ, 200 บาท/ท่าน/วนั, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีี่

จะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์ห ้

ท่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจอง

กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มี

เงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังาน

ขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดย

เซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, 

เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-

นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ

ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่

วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
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1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของ
ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่น
ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพัก
ส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่
สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธ
ในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว 
โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถ
อาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ
มคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้ง
เรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง 
ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้
ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์.................................................................................  

วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ....................................................... 

โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน  (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............

ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตาม
หอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีด

อืน่ๆ ................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


