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SXC15 เวียดนามกลาง “{รกัสองเรา..พกับานาฮิลล ์}” 

 เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คืน 

โดยสายการบิน THAI VEITJET AIR (VZ)  

กาํหนดการเดินทางเดือน ตลุาคม 2561 – กุมภาพนัธ ์2562 
 

ลอ่งเรือมังกรชมแม่นํ้าหอมพรอ้ม การแสดงพื้ นบา้นบนเรือ.. นัง่กระเชา้ข้ึนบานาฮิลล ์ 

รวมค่าบตัรเขา้ชมแฟนตาซีปารค์ และเครื่องเลน่ ,พระราชวงัเว ้เมืองโบราณฮอยอนั 
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**ชมจดุ CHECK POINT สะพานมือ GOLDEN BRIDGE สถานท่ียอดนิยมมากท่ีสุดในตอนน้ี 

ทดลองลอ่งนัง่เรือกระดง้ 1 ในลิสท่ีไมควรพลาดเม่ือไปเยือนฮอยอนั 

ชอ้ปป้ิงสินคา้ พื้ นเมือง ณ ตลาดฮาน , สกัการเจา้แม่กวนอิม ณ วดัหลินหอ๋ึ์ง 

บริการนํ้าด่ืมบนรถท่านละ 1 ขวด  + สมมาคุณฟรี !!! ...รบัหมวกท่านละ 1 ใบ 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ท่าน ในสว่นของ

หวัหนา้ทวัรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเชา้บานาฮิลล ์– บานาฮิลล ์Fantasy Park 

 (รวมเครือ่งเล่น) – นอนพกัทีบ่านาฮิลล ์

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบินไทยเวียดเจท็แอร ์

(VZ) เคา้ทเ์ตอร ์...ประตู ...โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดินทางสาํหรบัทุกทา่นและนาํทา่นโหลดสมัภาระ  

11.10 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน THAI 

VIETJET AIR เทีย่วบินที ่VZ960 

12.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้

นําท่านรบัสมัภาระ หลังจากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองเว ้(เวลาประเทศเวียดนามกับประเทศไทย

จะเป็นเวลาเดียวกนั) 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร เมนูเฝ๋อเวียดนาม (1)  
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จากน้ัน นําท่านสู่ เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้

ทิศตะวนัตกและทิศใตติ้ดกบัจงัหวดักว่างนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต้ เมืองดานัง ตั้งอยู่

ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห ์ไปทางทิศเหนือ 964 

กิโลเมตร เมืองเวเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว 

และมีภเูขาหินอ่อน สลบัซบัซอ้นและยงัเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั เหตุเพราะในแถบน้ีมีหมู่บา้นชาวประมง

จาํนวนมากจึงทาํใหเ้กิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีสาํคญัเมืองตากอากาศ บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมือง

ดานังประมาณออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นห

ล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยไดเ้กิดแนวคิดการสรา้งบา้นพักและ

โรงแรมจากชาวฝรัง่เศส สมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสไดพ้่ายแพ ้และได้

เดินทางกลบัประเทศไป ทาํใหบ้านาฮิลลถู์กท้ิงรา้ง และไดก้ลบัมาบรูณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศ

อีกครั้งในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้ีการสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าที่มีความสงูถึง 5,801 จากระดบัน้ําทะเล  

 หลังรับประทานอาหารใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งตํานานและ

 จินตนาการของการผจญภยัท่ี สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ 

 พพิธิภณัฑส์ามมิตแิละบา้นผีสิงทีไ่ม่รวมใหใ้นรายการ) เคร่ืองเล่นท่ีเป็นสวนสนุกของบานาฮิลล์ให้

ท่านไดเ้ล่นเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบมีใหท่้านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D 

โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุ้กท่านระทึกขวญัไปกบัเคร่ืองเล่น นอกจากน้ียงัมีรา้นช้

อปป้ิงใหท่้านได ้เลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย และยงัมีเคร่ืองเล่นอื่นๆอีกใหท่้านไดล้อง

พิสจูน์อีกมากมายจากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ดินชมสะพาน Golden Bridge ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพึ่ง

เปิดให ้ นักท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมาน้ี อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพและชมวิวทิศทศัน์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบนบานาฮิลล ์(2)  
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ท่ีพกั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills บนเขาบานาฮิลล ์ 

โรงแรมบน บานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น หากทา่นตอ้งการพกัหอ้งละ 3 ทา่น ตอ้งใชห้อ้ง 

Family Bunk และเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 150 บาท 

 

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

นํ้าหอม 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังรับประทานอาหารนําทําท่านเดินทางนั่งกระเชา้เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองลังโกนําท่านออก

เดินทางสู่ เมืองลงัโก นําท่านชมวิวทิวทศัน์และนําคณะสมัผสักบัธรรมชาติของเมืองแห่งน้ี เมืองลังโก 

(Langco) เป็นตําบลหน่ึงในอําเภอฝูหลก จังหวัดเถ่ือเทียนเว ้ประเทศเวียดนาม ลังโก หมายถึง

“หมู่บา้นนก” เป็นเมืองผ่านและเมืองพักในเสน้ทาง ดานัง-เว ้(เมืองมรดกโลก) ตั้งอยู่ห่างจากตัว

ดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะไดเ้ห็นรถลอดอุโมงคห์าย

เวินจากดานังมาก็จะมาแวะรับประทานอาหารกันท่ีน่ี เพราะลังโคเป็นเมืองริมทะเลท่ีขึ้ นชื่อในเร่ือง

อาหารทะเลอร่อยสดใหม่ ทะเลสาบลังโกมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่สวยงาม ผูค้นท่ีอาศยัอยู่บริ เวณ

ทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเล้ียงหอย จบัปลา ทาํการประมงพื้ นบา้น ระหว่างทางนําท่านแวะ

พกัผ่อนรา้นกาแฟขึ้ นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑท์ี่ผลิตมาจากเยื้ อไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นนวรรตกรรม

ใหม่ประเทศฝรัง่เศสท่ีมีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา ผ่าน

ขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิต

ออกมาเป็นสินคา้ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู Seafood 

(4) 

 หลังรับประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่ พระราชวังได
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โนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการ

ก่อสรา้ง ซ่ึงจาํลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มท่ียิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศ

จีน และการก่อสรา้งพระตาํหนักต่างๆรวมถึงกาํแพงโดยรอบของพระราชวงัทั้งหมด ไดนํ้าอิฐมาจาก

ประเทศฝรัง่เศสโดยการขนส่งจากทางเรือคาํว่าพระราชวงัตอ้งหา้ม กล่าวว่าภายในพระตาํหนักชั้นใน

สุด จะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศ์เท่าน้ัน หา้มบุคคลท่ีไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เขา้ไป

เด็ดขาด หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสิทธ์ิออกมาภายนอกได ้คนทัว่ไปจึงเรียกพระราชวังแห่งน้ีว่า

พระราชวงัตอ้งหา้ม เหมือนกบัท่ีคนจีนเรียกพระราชกูก้งว่าพระราชวงัตอ้งหา้มเช่นเดียวกนั พระราชวงั

ไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ลอ้มรอบดว้ยคูน้ําขนาดใหญ่ทั้งส่ีดา้น (คลา้ยกบัพระราชวัง

สวนจิตรลดา) มีกาํแพงอิฐขนาดใหญ่ถึง 3 ชั้น กําแพงชั้นนอกมีความยาวตลอดแนว 11 กิโลเมตร 

หรือยาวดา้นละ 2.5 กิโลเมตร สูง 6 เมตร หนา 2 เมตร มี 11 ประตู มี 24 ป้อมปราการ มีเน้ือท่ี

ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หงียนมาทุก

พระองค ์ตั้งแต่จกัรพรรดิยาลอง องคท่ี์ 1 จนถึงจกัรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ย องคท่ี์ 13 ซ่ึง

ทรงสละอาํนาจใหก้บัรฐับาลของประธานาธิบดีโงดินหเ์ดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกบัสมยัรัชกาล

ท่ี 8 ของราชวงศจ์กัรี) หลงัจากน้ันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้เมืองเวเ้ป็นเมืองเก่าของเวียดนามใน

สมยัท่ีปกครองดว้ยกษัตริย ์(เวียดนามและชาติตะวนัตกจะใชค้ําว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) และ

กษัตริยใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค ์ตั้งแต่องคท่ี์ 1 ถึงองคท่ี์ 13 จะประทบัอยู่ท่ีพระราชวงัแห่งน้ี เป็น

เวลานานถึง 150 ปี เวจึ้งมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย ์และเป็นท่ีมาของตน้แบบทางวฒันธรรมของ

เวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจาํชาติของสตรีเวียดนาม ช่วงเย็นพา

ท่านเดินชอ้ปป้ิง ตลาดดองบา เป็นตลาดท่ีตั้งอยู่ริมแม่น้ําหอม สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้จาํพวก

เส้ือผา้ กระเป๋า ผา้ปัก สรอ้ย กาํไล ผกัและผลไมส้ด โดยรอบนอกจะเป็นสินคา้ของที่ระลึก 

 

เยน็ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนั้นนาํทา่นล่องเรอืแม่นํ้าหอม พรอ้มชมการแสดงดนตร ี
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พกัท่ี   โรงแรม Muong Thanh Holiday Hue Hotel หรือเทียบเท่า ระดบั 4ดาว  

  

วนัทีส่าม   เมืองเว ้– วดัเทยีนมู่ – สะพานมงักร – หมู่บา้นหินอ่อน – ฮอยอนั – เมืองโบราณฮอยอนั – หมู่

บา้นกัม๊ทาน – นัง่เรือกระดง้ฮอยอัน – วัดฟุ๊กเก๋ียน – บา้นโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวน

อู-เมืองดานัง  - สะพานมงักร 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6)  

 หลงัรบัประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองเว ้จากน้ันนําท่านไดล่้องเรือมงักรตามสายแม่น้ําหอม 

ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่ น้ําหอมท่ีเต็มไปด้วย

บา้นเรือนสมยัเวียดนามท่ียงัคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว ้จากน้ัน

นําท่านเดินทางสักการะ วัดเทียนมู่ จากน้ันนําท่านเดินทางสู่

รา้นขายของโอท๊อปของเวียดนาม ใหท่้านไดอ้ิสระชิมชา ขนมชื่อ

ดงัขึ้ นชื่อของ เวียดนาม ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธั

ยาศํยจากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ดานัง เป็นเมืองท่า

สําคัญของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ช่วงกลางค่อนไปทางใต ้คือริมชายฝั่งทะเลจีนใตแ้ละท่ีราบสูง

ตอนกลาง จดัเป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนาม ซ่ึงเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญ 

รวมถึงเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเวียดนาม นอกจากน้ีดานังก็ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียว

ยอดนิยมมากมายซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว ต่างชาติใหม้าเยือนไดด้งัน้ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู Seafood (7)  

 หลงัจากรบัประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแกะสลักหินอ่อน ท่ีน้ีนับเป็นหน่ึงในงานหตักก

รมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักท่ีลว้นประดิษฐ์ดว้ยมือจากช่าง

หลากหลายแขนง และอิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย  จากน้ัน นําท่าน

เดินทางสู่ เมือง ฮอยอัน เมืองฮอยอันเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของ

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดักว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ี

สาํคญัอีกแห่งหน่ึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้ นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอย

อันใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไว ้
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ไดอ้ย่างมีเอกลกัษณ ์และอาคารต่างๆภายในเมืองไดร้บัการอนุรกัษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน นําท่านสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ในเมือง

ฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่น้ําลอ้มรอบ ในช่วงสมยัสงครามน้ันจะเป็นท่ีพกัของเหล่า

ทหารหาญ ในปัจจุบนัอาชีพหลักของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพการทาํประมงเป็นหลัก ในระหว่างท่ีให้

ท่านทําทํากิจกรรม ล่องเรือกระดง้ น้ันท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบา้น และ

ระหว่างท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล่องเรือกระดง้อยู่น้ันชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขับร้อง เพลงพื้ นเมือง และนําไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อ

ประกอบเป็นจังหวะดนตรี จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วัดฟุ๊กเก๋ียน เป็นวัดของชาวสมาคมชาวจีนถ่ิน

ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สถานท่ีวดัฟุ๊กเกี๋ยนแห่งน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีพบปะของผูค้นหลายๆ

รุ่น วดัแห่งน้ีมีจุดเด่นคืองานไมแ้กะสลัก ส่วนใหญ่สลักลวดลายออกไปทางวฒันธรรมของประเทศจีน 

ทุกท่านท่ีมาวดัฟุ๊กเกี๋ยนแห่งน้ีส่วนใหญ่มาทาํบุญในเร่ืองของการต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณโดยการนํา

ธูปท่ีขดเป็นกน้หอยมาจุดท้ิงไวเ้พื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากน้ันนําท่านชม บา้นโบราณ Old House 

of Tan Sky ซ่ึงบา้นหลงัน้ีเคยเป็นบา้นหลงัเดิมของชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดีในสมยัน้ัน บา้นโบราณแห่ง

น้ีมีความเก่าแก่และมีอายุมากกว่า 200 ปี ปัจจุบนัไดบ้าํรุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นท่ีอยู่อาศยั

ของทายาทรุ่นท่ี 7 ของตระกูลอีกดว้ย ในส่วนของการออกแบบน้ันตัวอาคารเป็นการผสมผสาน

ระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของประเทศจีน ผสมผสานความเป็นญ่ีปุ่ น และยงัคงความดั้งเดิม

ของเวียดนามไว ้ดา้นหน้าและดา้นหลงัของบา้นหลงัน้ีจะติดกบัถนนดา้นหลังจะอยู่ใกลก้บัแม่น้ําทูโบน

ท่านสามารถถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพบรรยายกาศของท่ีน้ีได ้นําท่านชม สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งน้ีไดถู้ก
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สรา้งขั้นจากชุมชนชาวญ่ีปุ่น เมื่อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ เช่ือกนัว่าสรา้ง

ขึ้ นเพื่อสวดใหก้บัวิญญาณของมงักร ชาวญ่ีปุ่ นมีความเชื่อท่ีว่ามงักรน้ันอยู่ใตพ้ิภพ ส่วนตวัมงักรน้ันอยู่ท่ี

ประเทศอินเดียและหางน้ันอยู่ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ส่วนลาํตวัน้ันอยู่ท่ีเวียดนาม เมื่อใดท่ีมงักรเกิดการพลิก

ตวัจะทําใหป้รากฎการ์ณน้ําท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญ่ีปุ่ นจึงช่วยกนัสรา้งสะพานน้ีขึ้ นมาโดยตอก

เสาเข็มลงกลางลาํตวัเพื่อกาํจดัมงักรไม่ใหเ้กิดภยัพิบติัขึ้ นอีก จากน้ันนําท่านชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยู่บน

สะพานญ่ีปุ่ น ละแวกน้ันจะมีชาวบา้นนําสินคา้ต่างๆออกมาเรียงรายไวท่ี้หน้าบา้น เพื่อใหนั้กท่องเท่ียว

ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก เพื่อเป็นของฝาก ส่วนใหญ่สินคา้ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมซ้ือกลับไปจะเป็นของ

จาํพวก กระเป๋า และ โคมไฟพื้ นเมือง เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (8) 

นําท่านชม สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด สะพาน

มงักรเปรียบเสมือนเป็นสะพานแห่งความสาํเร็จของประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีความยาวของสะพานถึง 

666 เมตร ความกวา้งเกือบเท่ากบัถนนถึง 6 เลนส์ และเชื่อมต่อกนัสองฝากของแม่น้ําฮัน สะพาน

มังกรน้ีออกแบบและสร้าง ออกมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและฟ้ืนฟูในดา้นของ

เศรษฐกิจ และไดม้ีการเปิดใชส้ะพานแห่งน้ีในปี2013 ที่ผ่านมา ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเอกลักษณ์

ความเป็นประเทศเวียดนามและบวกกบัเทคโนโลยีท่ีร่วมสมยั ตวัสะพานจึงออกมาในรูปแบบท่ีสวยงาม 

โดยในเวลากลางคืนจะมีการประดบัไฟ LED หลากสีสนักว่า 1,000 หลอด อย่างสวยงามตระการตา 

ทาํใหส้ะพานแห่งน้ีโดดเด่น  

ในช่วงวนัเสาร-์อาทติยส์ะพานแห่งน้ีมีการโชวม์งักรพน่ไฟ พน่นํ้าอยา่งอลงัการ ในเวลา 21.00 น. 
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พกัท่ี  โรงแรม ADINA HOTEL / BIEN VANG HOTEL ระดบั 3ดาว หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่  ดานัง – ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน – กรุงเทพ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 จากน้ันนําท่านแวะสกัการะ วดัลินหอ์ึ๋ง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง 

ภายในวิหารแห่งน้ีเป็น สถานท่ีบชูาเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้องคต่์างๆ 

ตามความเชื่อของชาวบา้นแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนของเจา้แม่

กวนอิมองคใ์หญ่ ซ่ึงมีความสงูถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานดอกบวักวา้ง

ถึง35 เมตร มีความเชื่อท่ีว่าคอยปกปักรกัษาและคุม้ครองชาวประมงยาม

ท่ีออกไปหาปลานอกชายฝัง่ วดัแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้น

ไดใ้หค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจาํนวนมาก 
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 นําท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงในตลาดมีสินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิดไม่ว่าจะ

เป็น เส้ือผา้ , กระเป๋า , รองเทา้ , เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์, รวมถึงของหวานชอ๊คโกแลตต่างๆ 

 จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตดิานัง  

13.35 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที ่

VZ961 

15.15 น.     เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

วนัที ่15 – 27 ต.ค 2561 BKK-DAD VZ960 11.10-12.50 // DAD-BKK VZ961 13.35-15.15 

ตั้งแต ่28 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไปแจง้เปลี่ยนแปลงเวลาเป็น  

BKK-DAD VZ960 10.50-12.30 // DAD-BKK VZ961 13.15-14.55 

* ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิัทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

**อตัราค่าบรกิารทวัร*์* 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

21-24 ต.ค 61 14,999 14,999 4,000 

22-25 ต.ค 61 12,999 12,999 4,000 

10-13 พ.ย 61 13,999 13,999 4,000 

5 - 8 พ.ย 61 12,999 12,999 4,000 

13 - 16 พ.ย 61 12,999 12,999 4,000 

19 - 22 พ.ย 61 12,999 12,999 4,000 
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27 - 30 พ.ย 61 12,999 12,999 4,000 

2 - 5 ธ.ค 61 13,999 13,999 4,000 

10 - 13 ธ.ค 61 13,999 13,999 4,000 

11 - 14 ธ.ค 61 12,999 12,999 4,000 

13 - 16 ธ.ค 61 13,999 13,999 4,000 

17 - 20 ธ.ค 61 12,999 12,999 4,000 

19 - 22 ธ.ค 61 12,999 12,999 4,000 

24 - 27 ธ.ค 61 12,999 12,999 4,000 

25 - 28 ธ.ค 61 12,999 12,999 4,000 

8 – 11 ม.ค 62 12,999 12,999 4,000 

15 – 18 ม.ค 62 12,999 12,999 4,000 

29 ม.ค – 1 ก.พ 62 12,999 12,999 4,000 

 

 

JOIN LAND ไม่เอาตัว๋เครือ่งบิน หกั 3,000 บาท/ท่าน 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบัสนาํเที่ยว ตามกฎหมายของ

ประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็น
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ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสิทธิ์

ในการปรบัเปลี่ยนเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามนั 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋า  สมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 ค่าเบี้ ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด           

ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนาม

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่

เกิน 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

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

ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เดินทางขึ้ นต ํา่ 15 ท่าน หากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชําระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหน้า  

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน  : 
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 มัดจาํท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ  าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออย ู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่ อนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสาํเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ ์

 ส่งรายช่ือสาํรองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยัน

ว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ

ท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาํการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน

ระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 20 

ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
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4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้ งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรับผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

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

สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจ

ทาํใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถใน

การบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสันําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ 

มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่ กับสภาพ

การจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม

การเดินทาง 


