
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  
 ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์แชอ่อนเซ็น 

VNDAD03 ซุปตาร.์. บานานา่ สปรทิ 
 กาํหนดการเดนิทาง ตลุาคม – ธนัวาคม 2562 (บนิเย็น – กลบัเย็น) 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

โดยสายการบนิ Vietnam Airline - Full Service 
 สมัผสัการบรกิารฟลเูซอรว์สิบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์
 นงักระเชา้ขนึยอดบานาฮลิล ์ตนืตากบัเมอืงทอ่งเทยีวสไตลย์ุโรปสดุยงิใหญ ่ 
 เพลดิเพลนิเครอืงเลน่มามายใน สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ และความสวยงามของ สวนดอกไม้

สไตลฝ์รงัเศส ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ 
 ตนืตากบั สวนนําพรุอ้นเทนิไต ่สวนนํากลางหบุเขาบานา ผอ่นคลายไปกบัการแชบ่อ่ออนเซ็น 
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั นงัเรอืกระดง้ สกัการะวดัลนิหอ์งึ ชอ้ปปิงตลาดฮาน 

พกัออนเซ็น 1 คนื / มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

**จอยแลนด ์ไมเ่อาตวัเครอืงบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดยีว 

*05 - 08  พฤศจกิายน 2562 (เพมิพรเีรยีด) *10,888 10,888 3,000 

*12 - 15  พฤศจกิายน 2562 (เพมิพรเีรยีด) *10,888 10,888 3,000 

*19 - 22  พฤศจกิายน 2562 (เพมิพรเีรยีด) *10,888 10,888 3,000 

21 – 24  พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 3,000 

22 – 25  พฤศจกิายน 2562 12,888 12,888 3,000 

*26 – 29  พฤศจกิายน 2562 (เพมิพรเีรยีด) *10,888 10,888 3,000 

29 พฤศจกิายน – 2 ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 3,000 

03 – 06  ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 3,000 

04 – 07  ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 3,000 

05 – 08  ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 3,000 

06 – 09  ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 3,000 

07 – 10  ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 3,000 

08 – 11  ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 3,000 

12 – 15  ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 3,000 

13 – 16  ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 3,000 

14 – 17  ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 3,000 

15 – 18  ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 3,000 

20 – 23  ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 3,000 

21 – 24  ธนัวาคม 2562 12,888 12,888 3,000 



 
 

*ตวัเครอืงบนิสาํหรบั เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี 2,000 บาท/ทา่น* 
 

**ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น           
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั – สะพานมงักร 
 
 

15.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ประตูทางเขา้หมายเลข 6 
เคาน์เตอร์ L สายการบินเวยีดนามแอรไ์ลน ์(VN)  โดยมีเจา้หนา้ทีคอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

 

18.00 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETNAM 
AIRLINE เทยีวบนิท ีVN626 (พรอ้มรบัประทานอาหารบนเครอืง) 

 

19.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําท่านรับสัมภาระ หลังจากนันนําท่านเดนิทางสูตั่วเมอืงดานัง (เวลาทอ้งถนิ
ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถนิประเทศไทย) 

 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตังอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตังอยูห่า่งจากเมอืงฮานอยไป
ทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และหา่งจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนือ 964 กโิลเมตร ทศิเหนือตดิกับ
เมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม สว่นทศิตะวันออกตดิกับทะเลจนีใต ้เมอืงดานัง
เป็นเมอืงทมีหีาดทรายขาว และมภูีเขาหนิออ่นสลบัซบัซอ้น และยงัเป็นเมอืงท่าทสํีาคัญเพราะในแถบนี
มหีมูบ่า้นชาวประมงจํานวนมากจงึทําใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทสีาํคญัอกีแห่งหนงึของเวยีดนาม 
 

นําท่านผ่านชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขนึเพือเป็นแหล่งท่องเทียวอกีแห่งหนึงของเมืองดานัง เป็น
สัญลักษณ์ของการฟืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 
37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตังแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบวกกับ
เทคโนโลยสีมัยใหม ่ทไีดรั้บแรงบันดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมอืกว่าหนงึพันปีมาแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง อาหารเวยีดนามแท ้(1) 
 

ทพีกั  โรงแรม Merry Hotel, Lavender Home Hotel, Goden Rose ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง    ยอดเขาบานาฮลิล ์– กระเชา้ลอยฟ้า - สะพานโกเดน้บรดิจ ์- โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN 
D’AMOUR - Linh Chua linh Tu Temple - สวนสนุก The Fantasy Park – รถราง 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
  

 นําท่านสู่เมืองตากอากาศขนึชือแห่งดานัง บานาฮลิล ์ตังห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทยีวตากอากาศมาตังแต่สมัย
สงครามโลกครังท ี1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรังเศส ในสมัยอาณา
นิคมตังแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวียดนามเพือกลับ
ประเทศ ทําใหบ้านาฮลิลถ์ูกทงิรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมอืง
ท่องเทยีวตากอากาศแห่งนีอกีครังในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทมีคีวามสงูถงึ 
5,801 จากระดับนําทะเล เพอืใชเ้ป็นเสน้ทางสาํหรับขนึไปยังยอดเขา   
 

จากนันอสิระใหท้า่นเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์
ซึงเป็นสถานทีท่องเทียวทีพึงเปิดใหนั้กท่องเทียวไดเ้ทียวชมไดไ้ม่นานมานี  มีความสูงจาก
ระดับนําทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผา่นอุง้
มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกับว่ากําลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองททีอดอยู่ใน
หัตถข์องเทพ อสิระใหท้า่นไดถ่้ายภาพและชมววิทศิทัศน์ 
หลังจากนันเดนิเทยีวชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รังเศส ทมีี
ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสัดสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทแีสนเย็นสบาย ทมีมีมุถ่ายรูป
น่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ  



 
 

 

จากนันนําท่านสู ่Linh Chua linh Tu Temple วัดในพุทธศาสนาตังอยูท่างตะวันออกเฉียงใตข้อง
ยอดเขาบานาฮลิล ์มพีระพุทธรปูสขีาวขนาดใหญ่สงูถงึ 27 เมตร ททีา่นสามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล เป็น
วัดทีสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ลักษณะเป็นศาลเจา้ศักดสิทิธ ิโดดเด่นดว้ยซุม้ประตูที
ตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม มเีจดยีส์ขีาวอันโดดเด่นสงูกว่า 9 ชัน ประดับดวยระฆังทัง 4 ดา้น และท่าน
สามารถชมทวิทัศน์ของทวิเขาทสีลับซับซอ้นสวยงามของเมืองดานังไดอ้ย่างเต็มอมิ ท่านจะรูส้กึคุม้
คา่ทไีดข้นึมาเยอืนเมอืงตากอากาศยอดฮติของเวยีดนามแห่งนี อสิระเดนิเทยีวบานาฮลิลต์ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร *Aparang* อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์(3)  

อสิระทกุท่านไดสั้มผสักบัประสบการณ์ทเีต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภยัท ี
สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเครอืงเลน่ ยกเวน้
พพิิธภัณฑ์หุ่นขผีงึ และเครืองเล่นทีใชร้ะบบหยอดเรียญ) เครืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มี
หลากหลายรูปแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที
ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกับเครอืงเล่น รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนียังมรีา้นชอ้ปปิง
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  
 

หรืออสิระเล่น “รถราง หรอื Alpine coaster” เครอืงเล่นขนึชอืของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟ
เหาะขนาดเล็ก ไมอั่นตรายและไมห่วาดเสยีวจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทบัีงคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็ว
ขนึอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนังได ้2 ท่าน หรือจะนังท่านเดยีวก็ได ้(การเล่น
รถไฟเหาะไมอ่นุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรอืมอืถอืขนึมาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทจีะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด 
ท่านสามารถเลือกซอืภาพตนเองไวเ้ป็นทีระลึกไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการ
นักทอ่งเทยีว) เมอืถงึเวลานัดหมายนําทกุท่านลงกระเชา้จากบานาฮลิล ์เพือรับประทานอาหารกลางวัน
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนื *Beer Plaza* อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบานาฮลิล ์(4)  

ทพีกั  โรงแรม Merry Hotel, Lavender Home Hotel, Goden Rose ระดบั 3  ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีาม   เมอืงฮอยอนั – หมู่บา้นแกะสลกัหนิออ่น – เมอืงโบราณฮอยอนั - สะพานญปีุ่ น (Japanese 
Covered Bridge) – ศาลกวนอ ู– วดัฟกุเกยีน – หมูบ่า้นกมัทาน – ลอ่งเรอืกระดง้ - สวนนําพุ
รอ้นเทนิไต ่– วดัเทพเจา้แหง่ความมงัคงั - แชบ่อ่นําพรุอ้น 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม ตังอยูใ่นเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงท่าทใีหญ่ทสีดุในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉยีงใต ้หา่งจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเทยีวทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแห่ง
หนงึในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้นึทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอันใหเ้ป็นมรดก
โลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมอืงท่าในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี15-19 
ทมีกีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทังของทอ้งถนิและของต่างชาตไิวไ้ดอ้ย่างมเีอกลักษณ์ และ
อาคารตา่งๆภายในเมอืงไดร้ับการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

 

 แวะชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทนีีนับเป็นหนงึในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนามภายใน
ท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทลีว้นปรษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้่านไดเ้ลอืก
ชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศัย   

 อสิระเดนิชม เมอืงโบราณฮอยอนัตามอัธยาศัย เทียวชม สะพานญปีุ่ น (Japanese Covered 
Bridge) อกีหนงึสัญลักษณ์สําคัญของเมอืงฮอยอัน ถูกสรา้งขนึมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมลีักษณะ
โคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่ น หลังคามุงกระเบอืงสเีขียวและเหลอืงเป็นคลนืสวยงาม เดนิเขา้ไปกลาง
สะพานนําท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมือขา้มสะพานมายังอกีฝังหนึง คุณจะพบเห็นบา้นเรือนเก่า
สไตลญ์ปีุ่ นแท ้ตลอดจนรา้นคา้รมิสองฝังถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมตามอธัยาศัย 

 เทยีวชม วดัฟุกเกยีน เป็นสมาคมชาวจนีทใีหญ่และเกา่แกท่สีุด เป็นศูนยร์วมของชาวจนีทอีพยพเขา้
มาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจําตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นที
พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเทยีวชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ทีงานไม ้
แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทําบญุต่ออายุโดยพธิสีมัยโบราณ คอื การนําธูปทขีดเป็นกน้
หอย มาจุดทงิไว ้เพอืเป็นสริมิงคล      

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ออกเดนิทางสู่ หมู่บา้นกมัทาน นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทตัีงอยู่ในเมอืง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่นําลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนันจะเป็นทพัีกของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทนีจีะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนันนําท่านทํา
กจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถนิ และระหว่างทลีอ่งเรอื
กระดง้อยู่นันชาวบา้นทีนีก็จะมีการขับรอ้งพลงพืนเมอืง และนําไมพ้ายเรือมาเคาะเพือประกอบเป็น
จังหวะดนตร ี(คา่ทปิสาํหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (6)   

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําท่านเดนิทางลงจากบานาฮลิล ์เพอืเดนิทางตอ่ไปยัง สวนนําพุ
รอ้นเทนิไต ่(Than Tai Hot Springs Park)  บอ่นําพุรอ้นแห่งใหมล่่าสุดของเมอืงดานัง ดว้ย
บรรยากาศทแีสนเย็นสบาย รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีวสวยงามของภเูขาบานา จะทําใหท้่านรูส้กึผอ่น
คลายเมอืเดนิทางมาถงึ ท่านจะไดส้ัมผัสการอาบนําในบ่อนําพุรอ้นแท ้ๆ ภายในสวนนําแห่งใหม่น ีซงึ
เรียกไดว้่าเป็นบ่อนําพุรอ้นหรือออนเซ็นแห่งแรกในเวยีดนามทไีดร้ับมาตรฐานแบบญีปุ่ น นอกจากบ่อ
นําพุรอ้นแลว้สถานทแีห่งนียังมีสวนนําทมีเีครอืงเล่นหลากหลาย สระว่ายนํา รวมไปถงึโรงแรมทพัีก 
และสถานทอีกีมากมายใหท้า่นไดเ้ดนิเทยีวชม แตก่อ่นทจีะนําทุกท่านผ่อนคลายไปกับบอ่นําพุรอ้น เรา
จะแวะสักการะ วดัเทพเจา้แหง่ความมงัคงั ตังอยูใ่นเขตสงวนธรรมชาตหินุยฉัว (Nui Chua Nature 
Reserve) บรเิวณเดยีวกนักบับ่อนําพุรอ้น เพอืความเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 
 

จากนันอสิระทุกท่านผ่อนคลายไปกับการ แช่บ่อนําพุรอ้น ตามอัธยาศัย บ่อนําเหล่านีจะช่วยผ่อน
คลายกลา้มเนือจากการเดนิทางเป็นเวลานอนและคลายความเมอืยลา้ตา่งๆ เหมาะกับผูท้ทํีางานหนัก
หรอืนักท่องเทยีวทอีอ่นลา้จากการท่องเทยีว หรอืท่านทตีอ้งการจะสัมผัสกับบรรยากาศอันผ่อนคลาย
อนัแสนพเิศษก็สามารถเดนิทางมาทนีไีด ้  
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของรสีอรท์  (7)  

ทพีกั โรงแรม Ebisu Onsen Resort ระดบั 4 ดาว  

วนัทสี ี   สวนนํา Ebisu Than Tai – วดัลนิหอ์งึ – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - ท่า
อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
  

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําท่านสู ่สวนนํา Ebisu Than Tai เพลดิเพลนิไปกับเครอืงเลน่ต่างๆ 
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกท่ามกลางววิภูเขาสวยงาม สวนนําแห่งนีไดถู้กออกแบบมาใหท้่านสามารถ
พักผอ่นและสนุกสนานไดอ้ย่างเต็มอมิ ท่านจะไดร้ับประสบการณ์อันแสนพเิศษทเีรยีกไดว่้าไม่มทีไีหน



 
 

อกีแลว้ทจีะเลน่นําท่ามกลางความสวยงามของหุบเขาเชน่นี.. อสิระท่านเลน่นํา หรอืเดนิเทยีวชมความ
สวยงามของสวนแห่งนีตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง เมนอูาหารไทย + กุง้ Lobster (9) 
 

นําท่านสู่ วดัลนิหอ์งึ เป็นวัดทใีหญ่ทีสุดของเมืองดานัง ภายในวหิารแห่งนีเป็นสถานทบีูชาเจา้แม่
กวนอมิและเทพเจา้องคต์่างๆ ตามความเชอืของชาวพนืเมอืงแถบนี นอกจากนียังมรีูปปันปูนของเจา้แม่
กวนอมิองคใ์หญ่ มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซงึตังอยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชอืทวี่าคอย
ปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทอีอกไปหาปลานอกชายฝัง วัดแห่งนียังเป็นสถานทศัีกดสิทิธิ
ทมีคีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 
 

ท่านเดนิเทยีวชอ้ปปิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทนียิมทังชาวเวยีดนามและชาว
ไทย สนิคา้ทโีดเดน่คอื งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบ
ไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหย่าย (ชุดประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนันยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้่านได ้
เลือกซอื เชน่ เสอืเวียดนาม ของสด ของแหง้ เสอืผา้ กาแฟ สนิคา้ทรีะลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า 
รวมถงึสนิคา้พนืเมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระให ้
ท่านไดเ้ลอืกซอืของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพอืเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 

15.20 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETNAM 
AIRLINE (VN) เทยีวบนิท ีVN627 (พรอ้มรบัประทานอาหารบนเครอืง)  

17.00 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมาย
ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ
ในการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนไีม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด           
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจากทางเวยีดนามได ้
ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 
30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
เดนิทางขนึตํา 25 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 6,000 บาท ภายหลังจากทที่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจอง

กอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาตวัหกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 



 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดก่อนทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี / 

ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพาสปอร์ตของท่านชํารุด หรือมีตราปัมใดๆทีไม่เกยีวขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระ
คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางทังหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
 


