
 

 
 

 

รหสัโปรแกรม : 12191 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิดานงั – เมอืงนงั – สะพานแหง่ความรกั – สะพาน

มงักร (-/-/D) 
13.30 พรอ้มกันทีส่นามบนิ สนามทบนิดอนเมอืง ชัน้ 3 แถว 2-3 แอร ์เอเชยี เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
16.40 เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD638 

18.20  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคน
เขา้เมือง เมืองดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึง่เติบโตอย่างรวดเร็วทั ้งขนาดและ
ความส าคัญซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 
หลังอาหารค ่าน าท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถู่กประดับตกแต่งดว้ยเสารปูหัวใจ และ
จากสะพานแหง่นี้ใหท้า่นไดเ้ห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

น าท่านชม สะพานมงักร อกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่า
ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮัน เปิด
ใหบ้รกิารเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมือง

ดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มรีูปป้ันทีม่หีัวเป็นมังกรและ
หางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และพน่ไฟเป็น
เวลา 5 นาท)ี 

พกัที ่ ADINA HOTEL/MERRY HOTEL/GRAND JEEP HOTEL *หรอืระดบัเทยีบเทา่* 
 
วนัทีส่อง ฮอยอนั – หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน – สะพานญี่ปุ่ น – ศาลเจา้โบราณ –บา้นเลขที ่101 – 

ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – บานาฮลิล ์– สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ (B/L/D) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรอืเกา่ทีเ่จรญิร่่งเรอืง

มากในชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแมน่ ้าตืน้เขนิ เมอืงทา่จงึไปสรา้งขึน้ที่
เมอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจ่บันสงบเงียบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตู

แกะสลักและหอ้งโปรง่ๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทน่ท าโครงการบรูณะ เพือ่
ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอน่สรณ์ทางประวัตศิาสตรข์อง 

 



 
 

ไม่ควรพลาดเมื่อมาเวียดนาม 
ในการมาฮอยอันนั้น หรือเมืองต่างๆ
ของเวยีดนามทา่นจะไดพ้บกับพซิซา่

เวยีดนาม ซึง่ดแูลว้อาจจะไมไดค้ลา้ย
กับพิชซ่าเท่าไหร่เมื่อดูจากหนา้ตา
ของมัน แต่หากพบเห็นรถขายพซิซา่ 

ห รือ ร า้ น ที่ ตั ้ ง อ ยู่ ข ้า ง ท า งด ้ว ย
รูปลักษณ์และรสชาติของมันแลว้ 
ตอ้งบอกเลยว่าท่านไม่ควรพลาดจรงิ 

โดยตัวแป้งของพิซซ่าจะเป็นแผ่น
แป้งหนาๆที่น ามาป้ิงกับเตาถ่าน โรย
หนา้ดว้ยเครื่องต่างๆใส่ไข่ ไสก้รอก 

ผักโรย หรอืทา่นทีช่อบชสีก็สามารถใสล่งไปเพิม่ได ้

 

 

 
น าท่านชม หมู่บา้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมูบ่า้นแหง่หนึ่งอยูใ่นตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง
ไปทั่วโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลักหนิออ่น หนิหยก ทา่นสามารถบันทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลัก

เหลา่นี้เพือ่เอากลับไปเป็นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น 
 



 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ป่่ น เป็น
รปูทรงโคง้ มหีลังคามง่กระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 
 

 
 

น าท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมอืงฮอยอัน สีเ่หลีย่มจัต่รัส ซึง่สรา้งเชือ่ม
เขตชาวญีป่่่ น กับชาวจนี บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของ
ผูค้นที่อพยพมาจากฟ่กเกี้ยนทีม่แีซเ่ดยีวกัน น าท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก 

หนา้บา้นตดิถนนสายหนึ่ง หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะ
ของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นที่เก็บ

สนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยูอ่าศัย มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มตอ่สว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น 
รปูแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของที่
ระลึกก็จะตั ้งอยู่ในบา้นโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูส้กึว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมี



ลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญีป่่่ น ซึง่ไดรั้บการอน่รักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสาน

กันอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี์ ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และ
รา้นคา้ตา่งๆ 

 

 
 
น าท่าน ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า 

ในอดตีชว่งสงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นทีพั่กอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทีห่มู่บา้นแหง่นี้คอื
ประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าทา่นน่ังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บา
นา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยด่จอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ด่ในโลก ไดรั้บการบันทกึ
จากกนิเนสบ่๊คเมือ่วันที่ 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์

ฮลิลอ์ันเก่าแก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับส่ดยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่
อากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่
การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาว

ฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่ ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่ัก ส ิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อ่ณหภูม ิ
เฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านั้น  

 



 
 

หลังจากนั้นอสิระท่านที่ สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทาย
ความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผีสงิ เกมสส์น่กๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกช ้

อปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสน่ก 
 

 
 

รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครือ่งเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยา่ง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 

 



 
  

เครือ่งเล่นทีก่ าลังเป็นทีย่อดฮติส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้ง

ของเครือ่งเล่นจะมเีนื ้อเรือ่งทีแ่ตกต่างกันใหท้่านไดส้น่กสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย 
ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีีน่ั่งคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขีม่า้อยู่ และไล่
ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ทีใ่หค้วามสมจรงิแบบครบรส ทีน่ี่ถอืเป็นอกีทางเลอืกทีจ่ะท าให ้

ประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลีย่นไป 
 

 
  

เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป่ั้นป่วน ไปกับเครือ่งเลน่ ยกัษต์กตกึ เครือ่งเลน่ทีส่งูทีส่ด่ใน

เครือ่งเลน่ทัง้หมด เครือ่งจะคอ่ยๆพาคณ่ขึน้ไปจ่ดสงูสด่ดา้นบน ระหวา่งทางก็ปลอ่ยใหช้มววิเพลนิๆบน
นั้น เมือ่ท่านนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดนั้นก็จะปล่อยท่านดิง่พสธ่าสูพ่ื้นดว้ยความแรงจากความสงูใน
สภาพไรก้ารควบคม่ทีท่ าใหค้ณ่แทบลมืหายใจ 

 



 
  

สน่กสด่มันสก์ับเครือ่งเลน่สด่คลาสสกิ รถบ ัม๊ ขับรถ..บั๊มกันใหส้ะใจ สน่กเรา้ใจไปกับการบั๊มรถใสก่ัน 

ผูท้ี่หลงใหลเสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่
ดว้ยกันพลาดไมไ่ดก้ับเครือ่งเลน่นี้ 

 

 
  

เปลีย่นมาเล่นอะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวทิยาศาตรใ์หท้่านไดเ้ห็น

ววัิฒนาการของไดโนเสาร ์เหมาะส ารับเด็กๆ หรอืผูท้ีช่ ืน่ชอบไดโดนเสารใ์หท้า่นไดเ้ห็นการพัฒนาของ



ไดโนเสารอ์ย่างใกลช้ดิใบแบบทีท่่านไม่เคยพบเห็นทีไ่หนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนั้นก็พักใหห้าย

เหนื่อยทีโ่ซนเครือ่งดืม่และอาหาร กับมม่สด่ชคิแสนน่ารักๆกันสกัหน่อย 
 

 
  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ ฮลิส ์อาหารแบบบุฟเฟ่ต ์(4) 

พกัที ่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานา่ฮลิส ์เป็นรสีอรท์หรูต ัง้อยูบ่นเขาบานา่ 
ฮลิส ์

 



 
 
วนัทีส่าม บานา่ ฮลิส ์– สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE – กระเชา้ไฟฟ้าบานา่ฮลิส ์– โรงเก็บไวน ์

– สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – เมอืงเว ้– ผ่านเสน้ทางหายเวนิ – พระราชวงัเว ้– ลอ่งเรอืมงักร
ชมแมน่ า้หอม (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสด่ซึง่อยู่บนเขาบาน่า 
ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอ่ม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็น
อกีจ่ดทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพา

โนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 
 



 
 

กระเชา้ไฟฟ้าบาน่าฮลิส ์เนื่องจากในสวนของบาน่าฮลิสม์หีลากหลายโซน ดังนั้นนอกจากกระเชา้
ไฟฟ้าทีน่ าท่านมายังดา้นบนแลว้ยังมกีระเชา้อกี 2 สาย หากท่านใดทีช่ ืน่ชอบและอยากจะขึน้กระเชา้
ซ ้าอกี ก็สามารรถน่ังไดเ้ทา่ทีท่า่นพอใจ ท่านสามารถเยีย่มชมบาน่าฮลิสแ์ห่งนี้ไดโ้ดยรอบ ท่านจะได ้

สมัผัสกับลมหนาวระหวา่งทีก่ระเชา้เลือ่นไป และไดส้มัผัสกับการตกแตง่ในรปูแบบไสลฝ์ร่ังเศส 
 

 
 

 
 



 
 

น าทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ลีักษณะคลา้ยถ ้าทีถ่กูสรา้งขึน้มา ตัง้อยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์
โดยหอ้งแหง่นี้จะถกูจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน์ ภายในจะถูกจัด

ตกแตง่เป็นรปูแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์
 

 

ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดจ้ากทีแ่หง่ หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้
 



 
 

หลังจากนั้นน าท่านชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไม ้
สไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธ่ถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็น

สบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่ม่มไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านได ้
เดนิทางถา่ยรปูพรอ้มกับสมัผัสบรรยากาศทีส่ด่แสนจะโรแมนตกิ 
 

 
 



น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงเว  ้ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเล 12 

กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน ซึง่ไดป้กครองตอ่กันมาเพยีง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บก่เขา้
โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญี่ป่่ นก็เขา้มายดึครองบังคับใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบัต ิต่อมา
เมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลาย

ลงภายใตก้ารปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเวด้งึดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร ์
วัฒนธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่มแีบบฉบับของตนเอง และยังมคีวามงามตาม
ธรรมชาตบินฝ่ังแมน่ ้าหอมดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 

 
 

โดยน าท่านเดนิทาง ผ่านเสน้ทางหายเวนิ ก่อสรา้งโดยเอกชนจากญี่ป่่ นและรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผู ้
ลงทน่ดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผ่านภูเขา ทอ้งท่่งและชนบท และลอด
อ่โมงค์ที่ข่ดลอดใตภู้เขาที่ยาวที่ส่ดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชือ่ม

ระหวา่งเมอืงดานังกับเมอืงเว ้ระหวา่งทางน าทา่นชมสิน้คา้พืน้เมอืงรา้นเยือ้ไผ ่รา้นไขมุ่ก 
 



 
 

หลังอาหารค ่าน าทา่น ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้า
ทีอ่ด่มไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น 
และนักรอ้งชาวเวียดนามที่จะ มาขับกล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้น่กสนาน (ใชเ้วลาล่องเรือ

โดยประมาณ 45-60 นาท)ี 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 
พกัที ่ GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู่ – เมอืงดานงั – วดัหลนิอ ึง๋ – หาดมเีค – ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ (B/L/-) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดับสงู

และนักการทตูตา่งประเทศ สถานทีจั่ดงานฉลองส าคัญๆ ตกแตง่อย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน 
ผนังตกแต่งดว้ยน ้ามันคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลัง อ่ทยาน วัด ศาลเจา้ของ
จักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 

 



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู่ ภายในมีเจดยี์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ 
ของพระพท่ธเจา้ มรีปูป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่นี้ ภายในเจดยีม์พีระสงักัจจายน์ปิดทอง

พระพักตรอ์ ิม่เอบิกับพระพท่ธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 
 



 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนาม น าท่านสู่ วดัหลนิอ ึง๋ 
นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่ยนืโดดเดน่สงูทีส่ด่ในเวยีดนาม ซึง่มที าเล
ทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบ

ไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทก่ประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊าย
บต่ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ท่ก
อยา่งของมน่ษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

 



 
 

น าท่านถ่ายรูป หาดมเีค เป็นหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่่ดในเมอืงดานัง เนื่องจากมหีาดทรายขาวทอดยาว
และน ้ าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดรั้บความสนใจไปทั่วโลกในช่วงสงครามเวยีดนาม เมือ่ทหาร
อเมรกิันใชเ้ป็นพืน้ทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ และเรยีกหาดนี้วา่หาดไชน่า หลังจากสงครามสิน้สด่ลง ชายหาด

นี้ก็เป็นทีน่ยิมในหมูค่นทอ้งถิน่และนักท่องเทีย่ว และมรีสีอรต์หรูผ่ดขึน้หลายแห่ง ซึง่รมิหาดก็จะมเีรอื
กระดง้ของชาวบา้นทีท่ าประมงแถวๆนี้ลอยล าอยู ่อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บภาพความประทับใจ 
 

 
 

เดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้ า
ฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแมน่ ้า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรม

รมิแมน่ ้าเป็นรูปป้ันหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึให ้
เลอืกซือ้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานัง 



 

 
 

ณ ตลาดฮานแห่งนี้มขีองฝากใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายไมว่า่จะเป็นขนม เสือ้ผา้ชด่ชด่อา่วหญ่าย 

เม็ดบัวอบแหง่กาแฟขีช้ะมด และทีเ่ป็นของฝากทีข่ ึน้ชือ่ส าหรับการมาเวยีดนามคงหนีไมพ่น้กาแฟ ซึง่
เป็นของฝากทีห่ากมาเวยีดนามแลว้ไมซ่ือ้คงจะไมไดนั้น้คอืกาแฟ อาท ิG7 Coffee ,Legend Coffee 
 

 
 

 

 
 
18.50  เหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD639 

20.35   เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรง่เทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท า
การออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 
** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 

*รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม  

โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องนกัทอ่งเทีย่วเป็นหลกั* 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่

กวา่12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่

12ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 

08 – 11 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

11 – 14 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

15 – 18 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

16 – 19 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

22 – 25 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

23 – 26 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

26 – 29 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

01 – 04 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

08 – 11 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

15 – 18 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 



ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

22 – 25 มถิุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

29 ม.ิย. – 02 ก.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

06 – 09 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

20 – 23 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,999 

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

**ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลอืกประเภทหอ้งพกับนบานา่ฮลิส ์ในกรณีหอ้งพกัเต็ม** 

 

 

 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดั

จ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้
คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 



 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทก่แหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใ่นรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใ่นรายการ    
 คา่จา้งมัคคเ่ทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบ่ัตเิหตร่ะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ่เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 



3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึศ่กร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยด่นักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยด่ท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใด
อย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน
ทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพือ่
ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน

การช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมด่บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการ
คนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิาร

ทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศ่กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยด่นักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยด่ท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถป่ระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบ่ไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื
ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหต่ผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วท่กท่านยนิดทีีจ่ะช าระ
คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสก่ล ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขที่หนังสอืเดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้

หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย

ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยด่งาน การปฏวัิต ิ อบ่ัตเิหต ่ความเจ็บป่วย 



ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหต่สด่วสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคค่เทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กร่ณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจ่ภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อ
ชิน้ และรวมกันทก่ชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่ง่พลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จ่ดเอ็กซเ์รย ์อน่ญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจ่ภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธ่ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อ่ปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารอง

สามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจ่ไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มี
การจ ากัดจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจ่ไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ

คนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจ่ไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทก่กรณี 
4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทก่กรณี 

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

 


