
 

 

เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  

เว ้ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์1 คนื 
ซุปตาร.์..บานาฮลิล ์บานาใจ 

ก าหนดการเดนิทาง กมุภาพนัธ ์- มนีาคม 2566 

 น ัง่กระเชา้ข ึน้ ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ ถ่ายภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์
พรอ้มพกับนบานาฮลิล ์1 คนื 

 ชม เมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ถกูปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี ทานอาหารเย็น พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ 
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  
 สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน  

 
 “มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

  



 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

01 – 04 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

02 – 05 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

03 – 06 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

04 – 07 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

05 – 08 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

06 – 09 กมุภาพนัธ ์2566 13,888 5,000 

07 – 10 กมุภาพนัธ ์2566 13,888 5,000 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

09 – 12 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

10 – 13 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

11 – 14 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

13 – 16 กมุภาพนัธ ์2566 13,888 5,000 

14 – 17 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

17 – 20 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

18 – 21 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

20 – 23 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 5,000 

26 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2566 13,888 5,000 

27 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

28 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

01 – 04 มนีาคม 2566 14,888 5,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

02 – 05 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

03 – 06 มนีาคม 2566 

วนัหยดุมาฆบชูา 

16,888 
5,000 

04 – 07 มนีาคม 2566 

วนัหยดุมาฆบชูา 

16,888 5,000 

05 – 08 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

06 – 09 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

07 – 10 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

08 – 11 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

09 – 12 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

10 – 13 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

11 – 14 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

12 – 15 มนีาคม 2566 13,888 5,000 

13 – 16 มนีาคม 2566 13,888 5,000 

14 – 17 มนีาคม 2566 13,888 5,000 

15 – 18 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

16 – 19 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

17 – 20 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

18 – 21 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

19 – 22 มนีาคม 2566 13,888 5,000 

20 – 23 มนีาคม 2566 13,888 5,000 

21 – 24 มนีาคม 2566 12,888 5,000 

22 – 25 มนีาคม 2566 14,888 5,000 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 

 

 วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั - สะพานมงักร  

  - สะพานแหง่ความรกั 

 
 
 
 
 
 
13.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์

1 หรอื 2 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับ
ทกุทา่นและน าทา่นเชค็อนิโหลดสมัภาระ  

16.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
(FD) เทีย่วบนิที ่FD638 

18.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าทา่นชม สะพานมงักร สะพานขา้มแมน่ ้าสายหลักของเมอืงอยา่ง “แมน่ ้าฮาน” ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุด
เชือ่มตอ่ส าคญัดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดานัง เป็นสญัลักษณ์ของ
การฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ เปิดใชค้รัง้แรกในวันที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เพือ่ฉลองครบรอบ 38 ปี
ของอสิรภาพเมอืงดานัง ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดนิไปยัง สะพานแหง่ความรกั 
สะพานที่ถูกตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น ้าฮาน เมือ่เดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นววิของ
สะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนัน้จะม ีรูปปั้นปลามงักรพ่นน า้ ที่ถือไดว้่าเป็นอกี
สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงดานังเคยีงคูไ่ปกบัสะพานมงักร อสิระทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1)  
ทีพ่กั โรงแรม Glamour, Dong Duong ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่อง      เมอืงดานงั - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น - หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - ลอ่งเรอืกระดง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั  

  - บานาฮลิล ์- สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนกุ The Fantasy Park  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน่ี่นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนาม
ภายในทา่นจะไดพ้บกบังานเกะสลักทีล่ว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้า่นได ้
เลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศัย  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพั่กของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้น าท่านท า
กจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอื
กระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะ
ดนตร ี(คา่ทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 

  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณฮอยอนั น าชม บา้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นทีเ่ก่าแก่และอยู่ในสภาพ
สมบรูณ์สวยงามทีส่ดุในเมอืงฮอยอนั บา้น 2 ชัน้ทีโ่ดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบง่สัดสว่นการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจนีดัง้เดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจ าตะกลู Tan Ky ถกูสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุน่ 

 
เที่ยวชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขึน้มาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโคง้แบบ
สถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไปกลางสะพานน าทา่นสกัการะ ศาล
กวนอ ูและเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึง่ ท่านจะพบเห็นบา้นเรอืนเกา่แกส่ไตลญ์ีปุ่่ นแทท้ีท่าสเีหลอืงทัง้เมอืงอยา่งเป็น
เอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตามอธัยาศัย เดนิ
เขา้มาไม่ไกลจากสะพานญีปุ่่ นจะพบกับ วดัฟุกเกีย๋น หรอืสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเกา่แก่ทีสุ่ดของเมอืงฮอยอัน เป็น



 

 

ศนูยร์วมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจ าตระกลูกวา่ 20 หลัง ปัจจบุนั
ใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเทีย่วชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ทีง่านไมแ้กะสลัก 
ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบญุต่ออายุโดยพธิสีมัยโบราณคอื การน าธูปทีข่ดกน้หอยมาจุดไหวข้อพร เพือ่เป็นสริิ
มงคล  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาที บานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานคิม
ตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลับประเทศ 
ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงท่องเทีย่ว
ตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสูงถงึ 5,801 จาก
ระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยงัยอดเขา 

น าท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์ฝร่ังเศส ที่มีดอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถา่ยรปูน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ 
จากนัน้น าทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญ
ภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้
พพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่งเลน่ทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ) เครือ่งเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลาย



 

 

รูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้ก
ท่านระทกึขวัญไปกับเครือ่งเล่น รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  
อสิระเล่น รถราง หรอื Alpine coaster เครือ่งเล่นขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาด
เล็ก ไมอ่นัตรายและไมห่วาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่งัคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยูก่บัการ
ควบคมุของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ทา่น หรอืจะน่ังทา่นเดยีวก็ได ้(การเลน่รถไฟเหาะไมอ่นุญาต
ใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีดุบรกิารถ่ายภาพ 2 จดุ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ภาพตนเอง

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักทอ่งเทีย่ว)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์อาหารบฟุเฟ่ต ์(4) 
ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัทีส่าม      บานาฮลิล ์- สะพานโกเดน้บรดิจ ์- อโุมงคเ์ก็บไวน ์- เมอืงเว ้- พระราชวงัไดโนย้ - รถสามลอ้ซโิคล ่ 

  - ลอ่งเรอืมงักร 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดนิชม สะพานโกลเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ์ ซึง่เป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่านมานี้ มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื 
ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับว่าก าลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ อสิระใหท้่าน
ไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน์  

 
จากนัน้น าท่านเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 
100 เมตร ภายในอโุมงค ์จะมอีณุหภมูอิยูท่ี ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอณุหภมูทิีด่สี าหรับการบม่ไวน์ 
สถานทีแ่หง่นีถ้กูเรยีกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 
1923 สมยัลา่อาณานคิมของฝร่ังเศส ไดเ้วลาสมควรน าทา่นน่ังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเว ้(Hue) เป็นเมอืงเก่าของเวยีดนามในสมัยทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ์ เวยีดนาม
และชาตติะวันตกจะใชค้ าวา่ Emperor หรอืจักรพรรด ิกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทกุพระองค ์ตัง้แต่องคท์ี ่
1 ถงึองคท์ี ่13 จะประทับอยูท่ีพ่ระราชวังแหง่นี้ เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมชี ือ่วา่เป็นเมอืงของกษัตรยิ ์
และเป็นที่มาของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ 
อา่วหญา๋ย หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม 



 

 

น าท่านแวะถ่ายภาพดา้นหนา้ พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) จากนั้นน าท่านน่ัง รถสามลอ้ซโิคล่ 
(Cyclo) ชมบรรยากาศรอบๆเมอืง (ราคาทวัรร์วมคา่น่ังรถสามลอ้แลว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่น ลอ่งเรอืมงักร หรอืเรอืเสมอืนเรอืพระทีน่ั่งของกษัตรยิใ์นอดตี พรอ้มฟงัดนตรพีืน้เมอืงเว ้ลอ่งไปตามแมน่ ้า

เฮยีงยางหรอืแมน่ ้าหอม ใหท้า่นไปชมววิทวิทศันข์องสองฝ่ังแมน่ ้าทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมยักอ่นทีย่งัคง

เอกลักษณ์รปูแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแมน่ ้าทีข่ดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(7)  
 

 ในการรับประทานอาหารเย็น อสิระใหทุ้กท่านไดส้วม ชุดประจ าราชวงศเ์วยีดนาม เพือ่ถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึหลังรับประทานอาหาร โดยชดุจะเป็นชดุประจ าต าแหน่งในพระราชวังเวยีดนามในสมัยโบราณ ซึง่
แตล่ะต าแหน่งก็จะมสีสีนัแตกตา่งกนัออกไป 

ทีพ่กั โรงแรม Midtown, Cherich, Parkview ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 วนัทีส่ ี ่    เมอืงเว ้- วดัเทยีนมู ่- รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่- วดัลนิหอ์ ึง๋ - ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั -  

  ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่วัดชือ่ดังของเมอืงเว ้ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน โดดเด่นดว้ย
เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนี สงูลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาตภิพต่างๆ ของ
พระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ ระฆังส ารดิขนาดใหญ่มนี ้าหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปปั้น
เทพเจา้ 6 องค์ คอยปัดเป่าความชั่วรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ
การเมอืงเวยีดนามดว้ยเชน่กนั เมือ่ปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง ณ 
กรุงไซง่่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต์ และ
ใชค้วามรนุแรงขดัขวางการฉลองวันวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแหง่นีท้า่นจะไดเ้ห็น
รถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นแวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่รา้นของฝากทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม มสีนิคา้ขายมากมาย

ไมว่า่จะเป็น หมอน ถงุเทา้ ผา้เชด็ตัว สว่นใหญแ่ลว้จะผลติมาจากเยือ้ไมไ้ผท่ัง้หมด อสิระใหท้า่นเลอืก

ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย  

น าทา่นสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารแหง่นีเ้ป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิ

และเทพเจา้องคต์่างๆ ตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นปูนของเจา้แม่กวนอิ

มองคใ์หญ่ มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่่าคอยปกปัก

รักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแหง่นีย้งัเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีม่คีนให ้

ความเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 
 น าท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว

ไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้
แกะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้ เช่น เสือ้เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึ
สนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศัย และน าทา่นแวะซือ้ของฝาก ณ รา้นขนมพืน้เมอืง 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

(แจกขนมปงัเวยีดนามใหแ้กท่กุทา่นทีส่นามบนิทา่นละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทาง) 

18.50 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD639 
20.35 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให้

ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ

ทีไ่มเ่อือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิาร

ของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 

 

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

 

 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่ตดิตอ่ 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่



 

 

 

 

 

 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการ
ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร  ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 

 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราปัม้ใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 


