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โดยสายการบนิ  Nok Air 
บนิตรงสูด่านงัโดย สายการบนินกแอร ์สูเ่มอืงประวตัศิาสตร ์ดนิแดนแหง่มงักรหลบัไหล
ชมเมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ทีถู่กปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี 
ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้ เมอืงดานงั ศูนยก์ลางความ

เจรญิรุง่เรอืงแหง่เวยีดนามกลาง ชมวดัลนิหอ์ ึง๋ห ์โบสถล์กูไก ่สะพานมงักร สวนน า้พุ
รอ้นเทิน่ไต ่น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบัสวนสนกุแฟนตาซปีารค์  

ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์ชอ้ปป้ิงตลาฮาน หา้ง Vincom 
มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 
 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

 
 

23.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร1 ขาออก เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ
นกแอร ์(DD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลดสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

12-17 เมษายน 2562  18,888 18,888 3,500 

13-18 เมษายน 2562  18,888 18,888 3,500 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่- พระราชวงั
ไดโนย้ (Dai Noi) – เช็คอนิโรงแรมทีพ่กั – ลอ่งเรอืมงักร – ทานขา้วพรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ

  
 

02.10 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน NOK AIR 
เทีย่วบนิที ่DD6300  

 

03.45 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านรับสมัภาระ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทาน
อาหารกลางวนั (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

 
 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้เป็นเมืองเก่าของเวยีดนามในสมัยที่ปกครองดว้ยกษัตรยิ์ (เวยีดนามและชาติ

ตะวนัตกจะใชค้ าวา่ Emperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค ์ตัง้แต่องคท์ี่ 1 ถงึ
องคท์ี ่13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งน้ี เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมีชือ่ว่าเป็นเมืองของกษัตรยิ ์

และเป็นที่มาของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาต ิ
อา่วหญ๋าย หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม  

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม (1) 
 

 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู่ วัดชือ่ดังของเมืองดานัง ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่น

ดว้ยเจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนี สงูลดหลัน่กนัลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาตภิพต่างๆ 
ของพระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ ระฆังส ารดิขนาดใหญ่มีน ้าหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึ
รูปปั้นเทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชัว่รา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งน้ีมีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์

และการเมืองเวียดนามดว้ยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผา
ตวัเอง ณ กรุงไซง่่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพือ่ประทว้งการบังคบัใหป้ระชาชนไปนับถือศาสนา
ครสิต ์และใชค้วามรุนแรงขดัขวางการฉลองวนัวสิาขบูชาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแห่งน้ี
ทา่นจะไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคนัดงักลา่วจัดแสดงอยู่ภายในวดั 

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิชาว
ฝรั่งเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือพระราชวัง

ตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจนี และการก่อสรา้งพระต าหนักต่างๆ รวมถงึก าแพงโดยรอบ
ของพระราชวังทัง้หมดไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่าพระราชวัง
ตอ้งหา้ม กลา่ววา่ภายในพระต าหนักชัน้ในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับราชวงศเ์ท่านัน้ หา้มบุคคล

ทีไ่ม่ใชเ่ครอืญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสทิธิอ์อกมาภายนอกได ้คน
ทั่วไปจงึเรยีกพระราชวงัแห่งน้ีวา่พระราชวงัตอ้งหา้ม เหมอืนกบัที่คนจีนเรียกพระราชกูก้งว่าพระราชวัง
ตอ้งหา้มเชน่เดยีวกนั พระราชวงัไดโนย้ มลีกัษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตรุัส ลอ้มรอบดว้ย  คูน ้าขนาดใหญ่

ทัง้สีด่า้น (คลา้ยกบัพระราชวังสวนจติรลดา) พระราชวังแห่งน้ีใชเ้ป็นที่ประทับของกษัตรยิใ์นราชวงศ์

เหงียนมาทุกพระองค ์ตัง้แต่จักรพรรดยิาลอง องคท์ี่ 1 จนถงึ องคท์ี่ 13 จักรกรพรรดเิบ่าได๋ กษัตรยิ์
องคส์ดุทา้ย ซึง่ทรงสละอ านาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมือ่ปี พ.ศ. 2488 (ซึง่ตรง
กบัสมัยรัชกาลที ่8 ของราชวงศจ์ักร ี

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (2) 
 

หลงัจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู ่โรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากเราเดนิทางในช่วงเวลาดกึและถงึ

ยังประเทศเวยีดนามชว่งเชา้ตรู่ บางท่านอาจมอีาการออ่นเพลยีเราจงึจะใหทุ้กท่านพักผ่อนตามอธัยาศยั 
ณ โรงแรมทีพ่ัก.. แตห่ากท่านใดไม่มคีวามประสงคจ์ะนอนพักผ่อน ท่านสามารถเดนิออกมาเที่ยว ชม
เมอืงเวไ้ดต้ามอธัยาศยั เน่ืองดว้ยโรงแรมตัง้อยู่ใจกลางเมือง บรเิวณรอบๆ จะมีรา้นคา้ต่างๆ มากมาย 

ขายของพืน้เมอืงและของฝาก รวมไปถงึคาเฟ่ รา้นน่ังดืม่ หรือรา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลอืกตามใจชอบ 
เมือ่ถงึเวลานัดหมาย เราจะนัดทุกท่านรวมตวัอกีครัง้บรเิวณ Lobby โรงแรม 

 

 ในช่วงเย็นน าท่าน ล่องเรอืมงักร หรือเรือส าราญมังกรเสมือนเรือพระที่น่ังในอดตี ไปตามแม่น ้าเฮืย

งยางหรือแม่น ้าหอม ใหท้่านไปชมววิทวิทัศน์ของสองฝ่ังแม่น ้าที่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนแบบเวยีดนาม
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สมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิีชวีติของชาวพื้นเมืองสองฝ่ังแม่น ้าที่ขุดทราย

ขายเป็นอาชพีหลกั 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(3)  

ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะไดส้วม ชุดประจ าราชวงศเ์วยีดนาม โดยจะมกีารจับฉลากว่า

ท่านไหนจะไดส้วมชดุเป็นใครในราชวงศ ์และน่ังรับประทานอาหารประจ าทีข่องต าแหน่งนัน้ 

ทีพ่กั โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ตลาดดองบา – เมอืงดานงั – วดัลนิหอ์ ึง๋ – หมู่บา้นแกะสลกัหนิออ่น – โบสถล์ูกไก ่- สะพาน
มงักร และ สะพานแหง่ความรกั 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ชือ่ดังของเมืองเว ้รวบรวมสนิคา้

เวยีดนามมากมายเกอืบทุกชนดิ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใช ้ของสด ผัก ผลไม ้ของทะเล และ
ของทีร่ะลกึตา่งๆ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตัง้อยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงฮานอยไป
ทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนือ 964 กโิลเมตร ทศิเหนือตดิกับ
เมอืงเว ้ทศิตะวนัตกและทศิใตต้ดิกบัจังหวัดกว่างนาม ส่วนทศิตะวันออกตดิกับทะเลจีนใต ้เมืองดานัง

เป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีูเขาหนิออ่นสลบัซบัซอ้น และยังเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัเพราะในแถบน้ี
มหีมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจงึท าใหเ้กดิเป็นเมอืงท่าทางการคา้ทีส่ าคญัอกีแห่งหนึง่ของเวยีดนาม 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูอาหารทะเล (5) 
  

 น าท่านสู่ วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวหิารแห่งน้ีเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่
กวนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบนี ้นอกจากน้ียังมรีูปปั้นปูนของเจา้แม่
กวนอมิองคใ์หญ่ มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มีความเชือ่ที่ว่าคอย

ปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งน้ียังเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิ์
ทีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

  

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ที่น้ีนับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศ

เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักที่ลว้นประดษิฐด์ว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และ
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศยั 
 

น าท่านชม โบสถล์ูกไก ่สไตลฝ์รั่งเศสที่มความสูงถงึ 47 เมตร นับเป็นโบสถใ์หญ่ที่สุดประจ าเมือง 
นยิมเรยีกกนัวา่โบสถล์กูไก ่เพราะมรีูปปั้นไกย่นือยู่บนยอดไมก้างเขนซึง่ไก่คอืสัญลักษณ์ของประเทศ
ฝรั่งเศษน่ันเอง เริม่สรา้งในปี 1931 และสรา้งเสร็จในปี 1942 ลกัษณะโบสถส์ูงเด่นสง่า มีหนา้ต่างทรง

โคง้สวยงาม ผนังเป็นอฐิ หนา้ตา่งเป็นกระจกส ีสว่นดา้นนอกทาสชีมพูออ่น  
 

 น าท่านนชม สะพานมงักร และ สะพานแห่งความรกั ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอกีแห่ง
หนึง่ของเมอืงดานัง เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมีความยาว 666 

เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ย
สถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ไดร้ับแรงบันดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมื่อกว่า
หนึง่พันปีมาแลว้ 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6)  

ทีพ่กั  โรงแรม Dylan Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮอยอนั–ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน–วดัฟุกเกีย๋น–สะพานญีปุ่่ น–ศาลกวนอู–สวนน า้พุ
รอ้นเทิน่ไต ่– แชบ่อ่น า้พุรอ้นหรอืสนุกกบัสวนน า้Ebisu Than Tai -วดัเทพเจา้แหง่ความม ัง่ค ัง่ 

  - 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั เป็นเมืองขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม ตัง้อยู่ในเขตจังหวดักวา่งนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาคเอเชยี
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ตะวนัออกเฉียงใต ้ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอกีแห่ง
หนึง่ในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอันใหเ้ป็นมรดก

โลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็นตวัอย่างของเมอืงท่าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 15-19 
ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ย่างมเีอกลกัษณ์ และ
อาคารตา่งๆภายในเมอืงไดร้ับการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี

 

 ออกเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในเมือง
ฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่น ้าลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนัน้จะเป็นที่พักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลกัของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลกั หลงัจากนัน้น าท่านท า

กจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ท่านจะไดร้ับชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างที่ล่องเรือ
กระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นที่น้ีก็จะมีการขับรอ้งพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็น
จังหวะดนตร ี

 

 อสิระเดนิชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม วดัฟุกเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และ
เกา่แกท่ีส่ดุ เป็นศนูยร์วมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่

ประจ าตระกลูกวา่ 20 หลงั ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเที่ยวชม
เมอืงโบราณฮอยอนั จุดเดน่อยู่ทีง่านไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิี
สมัยโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไว ้เพือ่เป็นสริมิงคล  

  

 เทีย่วชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) อกีหนึ่งสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองฮอยอัน 
ถูกสรา้งขึน้มาแลว้กวา่ 400 ปี สะพานมลีกัษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลงัคามุงกระเบื้องสเีขยีว
และเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไปกลางสะพานน าท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อขา้มสะพาน

มายังอกีฝ่ังหนึง่ คุณจะพบเห็นบา้นเรือนเก่าสไตลญ์ี่ปุ่ นแท ้ตลอดจนรา้นคา้รมิสองฝ่ังถนนใหท้่านได ้
เลอืกซือ้เลอืกชมตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) 
  
หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านเดนิทางลงจากบานาฮลิล ์เพื่อเดนิทางต่อไปยัง สวนน า้พุ
รอ้นเทิน่ไต่ (Than Tai Hot Springs Park)  บ่อน ้าพุรอ้นแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดานัง ดว้ย
บรรยากาศทีแ่สนเย็นสบาย รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีวสวยงามของภูเขาบานา จะท าใหท้่านรูส้กึผ่อน

คลายเมือ่เดนิทางมาถงึ ท่านจะไดส้มัผัสการอาบน ้าในบ่อน ้าพุรอ้นแท ้ๆ ภายในสวนน ้าแห่งใหม่น้ี ซ ึง่
เรยีกไดว้า่เป็นบ่อน ้าพุรอ้นหรือออนเซ็นแห่งแรกในเวยีดนามที่ไดร้ับมาตรฐานแบบญี่ปุ่ น นอกจากบ่อ
น ้าพุรอ้นแลว้สถานที่แห่งน้ียังมีสวนน ้าที่มีเครื่องเล่นหลากหลาย สระว่ายน ้า รวมไปถงึโรงแรมที่พัก 

และสถานทีอ่กีมากมายใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชม  
 

จากนั้นอสิระทุกท่านผ่อนคลายไปกับการ แช่บอ่น า้พุรอ้น ตามอัธยาศัย บ่อน ้าเหล่าน้ีจะช่วยผ่อน
คลายกลา้มเน้ือจากการเดนิทางเป็นเวลานอนและคลายความเมื้อยลา้ต่างๆ เหมาะกับผูท้ี่ท างานหนัก

หรอืนักท่องเทีย่วทีอ่อ่นลา้จากการท่องเทีย่ว หรือท่านที่ตอ้งการจะสัมผัสกับบรรยากาศอันผ่อนคลาย
อนัแสนพเิศษก็สามารถเดนิทางมาทีน่ี่ได ้  

  

 หรอืหากท่านใดไม่ประสงคจ์ะแชบ่่อน ้าพุรอ้น ท่านสามารถเลน่ สวนน า้ Ebisu Than Tai เพลดิเพลนิ
ไปกบัเครือ่งเลน่ตา่งๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกท่ามกลางววิภูเขาสวยงาม สวนน ้าแห่งน้ีไดถู้กออกแบบ
มาใหท้่านสามารถพักผ่อนและสนุกสนานไดอ้ย่างเต็มอิม่ ท่านจะไดร้ับประสบการณ์อันแสนพเิศษที่

เรยีกไดว้า่ไม่มีที่ไหนอกีแลว้ที่จะเล่นน ้าท่ามกลางความสวยงามของหุบเขาเช่นน้ี.. อสิระท่านเล่นน ้า 
หรอืเดนิเทีย่วชมความสวยงามของสวนแห่งน้ีตามอธัยาศยั 

 

กอ่นเดนิทางกลบัโรงแรมแวะสกัการะ วดัเทพเจา้แหง่ความม ัง่ค ัง่ ตัง้อยู่ในเขตสงวนธรรมชาตหินุยฉัว 

(Nui Chua Nature Reserve) บรเิวณเดยีวกนักบับ่อน ้าพุรอ้น เพือ่ความเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9)  

ทีพ่กั  โรงแรม Dylan Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ บานาฮลิล ์– กระเชา้ลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR – สะพานโกเดน้

บรดิจ ์- สวนสนุก The Fantasy Park – ตลาดฮาน – หา้ง Vincom 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
 

 น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บานาฮลิล  ์ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาที บานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมัย

สงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณา
นิคมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลับ
ประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมือง

ท่องเทีย่วตากอากาศแห่งน้ีอกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้ีการสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ที่มีความสูงถงึ 
5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยังยอดเขา   

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 เดนิเที่ยวชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ที่มีดอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสดัสว่นอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารักๆ 

ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  
 

จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์
ซ ึ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่ง เปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชมไดไ้ม่นานมาน้ี มีความสูงจาก

ระดบัน ้าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเดน่คอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือ
หนิขนาดยักษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ก าลงัเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองที่ทอดอยู่ในหัตถ์
ของเทพ อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพและชมววิทศิทัศนต์ามอธัยาศยั 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(11) 
 

 น าทุกท่านไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ที่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัยที ่
สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้

พพิิธภัณฑห์ุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มี
หลากหลายรูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที่
ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวญัไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากน้ียังมีรา้นชอ้ปป้ิง

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  
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 น าท่านเดนิเที่ยวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวยีดนามและ
ชาวไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก 

ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชดุอา๋วหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมีสนิคา้อกีมากมายให ้
ท่านไดเ้ลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแหง้ เสื้อผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ 
กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิีชวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

น าท่านเดนิทางสู่หา้งสรรพสนิคา้ Vincom Center Shopping Mall ประกอบดว้ยหา้งสรรพสนิคา้
สองแห่งทีต่ัง้อยู่ตรงขา้มกนัโดยมีถนนจอแจกัน้กลางในเขตใจกลางเมือง ตกึ A มีลักษณะอาคารทรง
คฤหาสนใ์นเสน่หแ์บบบารอกของฝรั่งเศส ในขณะที่ตกึ B นัน้มีลักษณะเป็นตกึกระจกระฟ้าในรูปแบบ
ทันสมัยพเิศษ 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (12)  
 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - ทา่อากาศยานดอนเมอืง (กรงุเทพมหานคร) 
 
 

 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั  

04.30 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD6301 
 
06.15 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
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กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 30
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


