
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานดานงั – เมอืงดานงั –  น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – บาน่า ฮลิส ์– สวนสนุก

แฟนตาซพีารค์  (-/L/D) 

08.00 พรอ้มกันทีส่นามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 แถว F บางกอกแอรเ์วย ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 



 

ทุกท่านสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณช ัน้ 3 ของสายการบนิ

สุวรรณภูม ิกอ่นเวลา BOADING TIME 
11.00 เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG947  

(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
12.45 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดานงั 

เป็นเมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและที่ราบ
สงูตอนกลางของเวยีดนาม  

เทีย่ง บรกิารบนรถขนมปงัฝร ัง่เศสบนรถ สไตลเ์วยีดนาม BANHMI (1) 

 

 
 

น าท่านน่ังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้
ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สดุในโลก ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.

2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอั์นเกา่แก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอด
ววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตก

ของดานัง ซึง่การท่องเที่ยวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศส

เมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ
ใชเ้ป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้  

บรเิวณลานกวางเมื่อท่านเดนิทางขน้มาถงึ บาน่าฮลิส ์แห่งนี้ท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งดว้ยดอกไม ้
ต่างๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมีเทศกาลต่างๆ  

 



 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 
ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก 

 

 

รวมค่าเขา้ ค่ากระเชา้ไฟฟ้า และค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง 
ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ราคาค่าเขา้ 100,000.- ดอง 

 

 

 
 
 เครื่องเล่นที่ก าลังเป็นที่ยอดฮติส าหรับท่านที่ชืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครื่องเล่นจะมี

เนื้อเรื่องที่แตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมีที่นั่งคลา้ยอานมา้
พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขีม่า้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ที่ใหค้วามสมจรงิแบบ

ครบรส ที่นี่ถือเป็นอกีทางเลอืกที่จะท าใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลีย่นไป 

 



 

 
  
 เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป้ั่นป่วน ไปกับเครือ่งเล่น ยกัษต์กตกึ เครือ่งเล่นที่สงูที่สดุในเครือ่งเล่นทัง้หมด 

เครือ่งจะค่อยๆพาคุณขึน้ไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหว่างทางก็ปล่อยใหช้มววิเพลนิๆบนนัน้ เมื่อท่านนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใด
นัน้กจ็ะปลอ่ยทา่นดิง่พสธุาสูพ่ืน้ดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคมุทีท่ าใหค้ณุแทบลมืหายใจ 

 

 
  



 

สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดคลาสสกิ รถบ ั๊ม ขับรถ..บ๊ัมกันใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบ๊ัมรถใส่กัน ผูท้ี่หลงใหล

เสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทอืน ชนดิอวัยวะภายในแทบจะรวมอยูด่ว้ยกันพลาดไมไ่ดกั้บเครือ่งเลน่นี้ 
 

 
 เปลี่ยนมาเล่นอะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวิทยาศาตร์ใหท้่านไดเ้ห็นววัิฒนาการของ

ไดโนเสาร ์เหมาะส ารับเด็กๆ หรอืผูท้ี่ชืน่ชอบไดโดนเสารใ์หท้่านไดเ้ห็นการพัฒนาของไดโนเสารอ์ย่างใกลช้ดิใบแบบที่
ท่านไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนั้นก็พักใหห้ายเหนื่อยที่โซนเครือ่งดืม่และอาหาร กับมุมสุดชคิแสน

น่ารักๆกันสกัหน่อย 

 

 



 

กระเชา้ไฟฟ้าบาน่าฮลิส ์เนื่องจากในสวนของบาน่าฮลิสม์หีลากหลายโซน ดังนัน้นอกจากกระเชา้ไฟฟ้าที่น าท่านมายัง

ดา้นบนแลว้ยังมีกระเชา้อกี 2 สาย หากท่านใดที่ชืน่ชอบและอยากจะขึน้กระเชา้ซ ้าอกี ก็สามารรถน่ังไดเ้ท่าที่ท่านพอใจ 
ท่านสามารถเยีย่มชมบาน่าฮลิสแ์ห่งนี้ไดโ้ดยรอบ ท่านจะไดส้ัมผัสกับลมหนาวระหว่างทีก่ระเชา้เลือ่นไป และไดส้ัมผัสกับ

การตกแตง่ในรูปแบบไสลฝ์รั่งเศส 
 

 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ฮลิส.์..พเิศษ !! เมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ(2) 
พกัที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 

 



 

 
 

วนัทีส่อง บาน่า ฮลิส ์– สะพานมอื – โรงเก็บไวน ์– สวนดอกไมแ้ห่งความรกั – เมอืงดานงั – เมอืงเว ้– พระราชวงัเว ้– ล่องเรอื

มงักรชมแมน่ า้หอม (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสี

ทองทอดยาวโดยมมีือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอกีจุดท่องเที่ยวนงึที่ไดร้ับความนยิม

เป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 
 

 



 

น าท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ที่มีลักษณะคลา้ยถ ้าที่ถูกสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแห่งนี้จะ

ถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลาย
สไตล ์ 

 

 

ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดจ้ากทีแ่หง่ หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้

 

 
 

หลังจากนัน้น าท่านชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ทีม่ดีอกไม ้

หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็
สามารถถา่ยรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรูปพรอ้มกับสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ 



 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางลงสูเ่มอืงดานังดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดมิ น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศ

เวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน ซึง่ไดป้กครองต่อกันมาเพยีง 33 ปี ฝรั่งเศส

ก็บุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้มายดึครองบังคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบัต ิตอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่น
หนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดูด

นักท่องเทีย่วเพราะมีแหล่งประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม เสน่หท์ี่ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล ้าค่ามแีบบฉบับของตนเอง และยังมี
ความงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแมน่ ้าหอมดว้ย ระหวา่งทางน าทา่นชมสิน้คา้ otop จากวสัดเุยือ้ไผ ่และรา้นไขม่กุ 

 

 



 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเว ้ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที่รับรองเชือ้พระวงศร์ะดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ 

สถานที่จัดงานฉลองส าคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยน ้ามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มี
ต าหนักหลายหลัง อทุยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 
 

 
 
หลังอาหารค ่าน าท่าน ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหล่งก าเนดิของแมน่ ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอ่ดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่

กลิน่หอม เป็นแมน่ ้าสายสัน้  ๆบนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ 

นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขับกลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี จากนัน้ 
พกัที ่ GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL / PARK VIEW HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– ฮอยอนั – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – สะพานญีปุ่่ น – ศาลเจา้โบราณ – บา้นเลขที ่101 – 

หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – ลอ่งเรอืกระดง้ – วดัหลนิอึง๋ – เมอืงดานงั   (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่าง  ๆของพระพุทธเจา้ มรีูปป้ันเทพเจา้ 6 องค์
คอยปกป้องเจดยีแ์หง่นี้ ภายในเจดยีม์พีระสงักัจจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์ิม่เอบิกับพระพุทธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 

 



 

 
 

เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่ไฟโฟฮอย
อันเป็นศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันไดร้ับความเสยีหาย

จากการสูร้บและแม่น ้าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืน
ทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทุนท าโครงการ

บรูณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์อง 

ระหวา่งทางน าทา่นชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมูบ่า้นแห่งหนึง่อยู่ในตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก
ในเรือ่งงานฝีมือ การแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถซือ้งานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซือ้

กลบัไปเป็นของประดับในบา้น อกีทัง้ยังมสีนิคา้แบนดเ์นมอกีมากมาย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ที่สรา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคา

มงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 

 

 



 

น าท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมอืงฮอยอัน สีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญี่ปุ่ น กับชาว

จีน บา้นประจ าตระกูลที่สรา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่

เดยีวกัน น าท่านเดนิทางสู่ บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึ่ง หลังบา้นไปจรดถนนอกีสาย

หนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูตกิ 
ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มลีาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อสว่นที่พักอาศัยหลายสว่น 

รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้น
โบราณ ยิง่เดนิชมเมืองก็จะรูส้กึว่าเมอืงนี้มีเสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจนีและ

ญีปุ่่ น ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกันอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาล

เจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม ในการ

มาฮอยอันนัน้ หรอืเมอืงต่างๆของเวยีดนามท่านจะ

ไดพ้บกับพิซซ่าเวียดนาม ซึง่ดูแลว้อาจจะไมได ้
คลา้ยกับพิชซ่าเท่าไหร่เมื่อดูจากหนา้ตาของมัน 

แต่หากพบเห็นรถขายพซิซ่า หรอืรา้นที่ตัง้อยู่ขา้ง
ทางดว้ยรูปลักษณ์และรสชาติของมันแลว้ ตอ้ง

บอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาดจริง โดยตัวแป้ง

ของพซิซ่าจะเป็นแผ่นแป้งหนาๆที่น ามาป้ิงกับเตา
ถ่าน โรยหนา้ดว้ยเครื่องต่างๆใส่ไข่ ไสก้รอก ผัก

โรย หรอืทา่นทีช่อบชสีก็สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
น าท่าน ลอ่งเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตีชว่งสงคราม

หมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นทีพ่ักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีห่มู่บา้นแห่งนี้คอืประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้ม
วัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี้  

 



 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและ ความส าคัญซึง่ตัง้อยู่
ระหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม 

 

 
 



 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านน่ังกระเชา้ลงดา้นลา่งกลับสูเ่มอืงดานัง น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋

แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวยีดนาม ซึง่มีท าเลที่ตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา 
ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุก

ประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักที่มเีอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอด
อารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร...พเิศษ เมนูซฟู๊ีด และเมนูกุง้มงักร (8) 
พกัที ่ ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั – สะพานแห่งความรกั – สะพานมงักร – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– 

กรงุเทพฯ (B/-/-)  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

น าท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ใหท้่านไดเ้ห็นววิ

ของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
น าท่านชม สะพานมงักร อกีหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย

งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่อง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหมข่องเมอืงดานัง 

ซึง่มีรูปป้ันทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์ (วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน า้ และ
พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 
 

 
 

เดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้ า ดา้นหนา้ตลาดมี
ประตมิากรรมรมิแมน่ ้าเป็นรูปป้ันหญงิสวยงาม มทัีง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้  

 

ณ ตลาดฮานแห่งนี้มีของฝากใหท้่านเลือกซือ้มากมายไม่ว่าจะเป็นขนม 

เสือ้ผา้ชุดชดุอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขีช้ะมด และทีเ่ป็นของฝากที่ข ึน้ชือ่
ส าหรับการมาเวยีดนามคงหนีไม่พน้กาแฟ ซึง่เป็นของฝากทีห่ากมาเวยีดนามแลว้

ไมซ่ือ้คงจะไมไดนั้น้คอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee, Legend Coffee 
 

 
 

 

 
 



 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั 

13.35  เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์บางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่PG 948  
(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.25   เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

*********************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอบพระคณุทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ/่เด็ก  

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

20 – 23 กรกฎาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,999 3,900 9,999 

07 – 10 กนัยายน 2562 11,999 3,900 7,999 

14 – 17 กนัยายน 2562 12,999 3,900 7,999 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 3,900 7,999 

05 – 08 ตลุาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

10 – 13 ตลุาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

12 – 15 ตลุาคม 2562 15,999 3,900 10,999 

13 – 16 ตลุาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

26 – 29 ตลุาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 12,999 3,900 7,999 

02 – 05 พฤศจกิายน 2562 13,999 3,900 8,999 

06 – 09 พฤศจกิายน 2562 13,999 3,900 8,999 

13 – 16 พฤศจกิายน 2562 12,999 3,900 7,999 

20 – 23 พฤศจกิายน 2562 12,999 3,900 7,999 

23 – 26 พฤศจกิายน 2562 13,999 3,900 8,999 

27 – 30 พฤศจกิายน 2562 12,999 3,900 7,999 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 13,999 3,900 8,999 



 

07 – 10 ธนัวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

08 – 11 ธนัวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

13 – 16 ธนัวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

20 – 23 ธนัวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

21 – 24 ธนัวาคม 2562 13,999 3,900 8,999 

22 – 25 ธนัวาคม 2562 14,999 3,900 9,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นประเภทหอ้งพกับนบานา่ฮลิส ์ในกรณีหอ้งพกัเต็ม** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิ
ไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยว (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร
ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวตอ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยว (ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมา

เซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม

หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักท่องเที่ยวทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด



 

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิ

ตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

 
******************************************************* 


