
 
 
 

 
 



 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมอืง– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – เมอืงดานงั – สะพานมงักร – สะพานแหง่
ความรกั  (-/-/D) 

13.30  พรอ้มกันที่สนามบิน สนามบินดอนเมอืง ชัน้ 3 เคาเตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์เอเชีย พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 
 
16.40  เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD638 
18.20  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมือง เมอืง

ดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ัง
ทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  
 

 
 
น าท่านชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีถู่กประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งน้ีใหท้่านได ้
เห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  

 



 
 
น าท่านชม สะพานมงักร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน 
ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 

2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่ง
ใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มรูีปป้ันทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์  (วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม 
โดยประมาณมังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที ่และงดแสดงในชว่งทีม่ฝีน หมายเหตุ : ในกรณีทีท่่านตอ้งการชมโชวพ่์น
ไฟของสะพานมังกรในชว่งเวลาดังกล่าว ซึง่เป็นเวลานอกเหนือจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร ์ ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการ
เดนิทางไดจ้ากไกดแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ เพือ่เดนิทางโดยตัวท่านเอง ) 

 

 
  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูซฟู๊ีด และกุง้มงักร (1) 
พกัที ่ ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทีส่อง เมืองดานงั – วดัหลนิอึง๋ – เมืองเว้ – พระราชวงัเว้ – น ัง่รถซิโคล่ – ล่องเรือมงักร – ตลาดดองบา 
(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึ๋งแกะสลักดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดใน
เวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยม

ไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ใน
ลานวัดมีพระอรหันต ์18 องค์เป็นหนิอ่อนแกะสลักทีม่ีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึง่
แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  
 

 
 

หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางลงสู่เมืองดานังดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดมิ น าท่านออกเดนิทางสู ่ เมอืงเว ้ตัง้อยู่ใจกลางของ
ประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน ซึง่ไดป้กครองต่อกันมาเพยีง 
33 ปี ฝร่ังเศสก็บุกเขา้โจมตีเมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เขา้มายดึครองบังคับใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบัต ิต่อมา
เมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหนึง่ของเวียดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครอง

ของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดูดนักท่องเทีย่วเพราะมแีหล่งประวัตศิาสตร ์ วัฒนธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมที่
ล ้าค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแม่น ้าหอมดว้ย ระหว่างทางน าท่านชมสิน้คา้ otop 
จากวสัดุเยือ้ไผ ่และรา้นไขมุ่ก  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 

 



น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว ้ที่สรา้งขึ้นในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูต
ต่างประเทศ สถานทีจั่ดงานฉลองส าคัญ  ๆตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยน ้ามันคร่ังสีแดงและ

ลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 
น าท่าน น ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่ซึง่รถซโิคล่น้ีเป็นอีกหนึ่งสัญญาลักของการมาเยื่อนประเทศเวียดนาม ใหท้่านไดช้มบริเวณ
โดยรองของพระราชวังอย่างเพลดิเพลนิ  

 

 
 

หลังอาหารค ่าน าท่าน ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหล่งก าเนดิของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอุ่ดมไปดว้ยดอกไม ้
ป่าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้  ๆบนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และ นักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ มาขับกล่อม
บทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน  
 

 
 

จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการซือ้ของที ่ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมอืงเวต้ัง้อยู่ตดิรมิแม่น ้าหอม  ม ี2 ชัน้ ขาย
ทัง้สนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ และของใชป้ระจ าวัน ซึง่จะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจ่ายซือ้ของกันอย่างคับคั่ง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

พกัที ่ MODIAL HOTEL /CENTURY HOTEL / PARK VIEW HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– เมอืงฮอยนั – สะพานญีปุ่่น – บา้นเลขที ่101 – ศาลเจา้โบราณ – ล่องเรอืกระดง้
หมูบ่เนก ัม๊ทาน – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – กระเชา้ไฟฟ้า – บานา ฮลิส ์(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
น าท่านสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่าง  ๆของพระพุทธเจา้ มรูีปป้ันเทพเจา้ 
6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งน้ี ภายในเจดยีม์พีระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์ิม่เอบิกับพระพุทธอกีสามองคอ์ยู่ในตูก้ระจก 



 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทีเ่จริญรุ่งเรอืงมากใน
ชือ่ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือ่ฮอย
อันไดรั้บความเสียหายจากการสูร้บและแม่น ้าตื้นเขนิ เมืองท่าจึงไปสรา้งขึ้นที่เมืองดานังแทน ท าใหฮ้อยอันใน
ปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนที่สวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ีประตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและ

รัฐบาลโปแลนด์ไดร้ิเริ่มใหทุ้นท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของ
สถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่า 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 

 



จากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่น เป็นรูปทรงโคง้ มี
หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลอืงเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขต

ชาวญีปุ่่น กับชาวจนี 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง 
เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบู

ตกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มลีาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อสว่นทีพั่กอาศัย
หลายส่วน  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิชมเมือง ซื้อของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของที่
ระลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ บา้นเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่น ซึง่ไดรั้บ
การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทัง้บา้นเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจา้ 

บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ 
 

 



น าท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่ของเมอืงฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่น 
กับชาวจีน บา้นประจ าตระกูลที่สรา้งขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุ

กเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน 
 

 
 
น าท่าน ล่องเรอืกระดง้หมูบ่า้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตชว่ง
สงครามหมู่บา้นแห่งน้ีเคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บา้นแห่งน้ีคือประมง ระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแห่งน้ี หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางกลับเขา้สู่ เมอืงดานงั 
ระหว่างทางน าท่านชม หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน เป็นรา้นขายของฝากเช่น หนิอ่อน หยก เสื้อผา้ กระเป๋า ของที่
ระลกึ โดยสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างมากก็คอืสนิคา้จากการแกะสลักหนิอ่อน  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บนบานา ฮลิส ์พเิศษ เมนูบุฟเฟตน่านาชาต ิ(7) 

 

 
 
น าท่านน่ังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์เป็น

กระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวทีสุ่ดในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 
มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิล์อันเก่าแก่ของบานาฮลิลร์ีสอรท์ และ



ไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิล์คือ ดาลัดแห่ง

เมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมัยที่ฝร่ังเศสเป็นเจา้อาณานิคม จึงไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา 
สรา้งที ่พัก สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื ่อใชเ้ป็นที ่พักผ่อน เนื่องจากที ่นี ่ม ีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 
อุณหภูมเิฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น  

 

 
 

พกัที ่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 
 กรณี Type ของหอ้งพักทีท่่านตอ้งการเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง Type หอ้งพักทีว่่างใหแ้ก่ท่าน 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ บานา ฮลิส ์– สะพานมอืทอง – สวนดอกไม ้– โรงเก็บไวน ์– สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ – ตลาดฮาน – 

สนามบนิดานงั – สนามบนิดอนเมอืง (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
น าท่านชม สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึงที่



ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็ม
อิม่ 

 

 
 
หลังจากนัน้น าท่านชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ี

ดอกไมห้ลากหลายพันธุถู์กจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่ม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหน
ของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศที่สดุ
แสนจะโรแมนตกิ 

 

 



 
 
น าท่านชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ลีักษณะคลา้ยถ ้าทีถู่กสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่
น้ีจะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ 

หลากหลายสไตล ์ 
  

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์อง
หนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผีสงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวน
สนุก  
 



 
 

 
รวมค่าเขา้ ค่ากระเชา้ไฟฟ้า และค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ราคาค่าเขา้ 100,000.- ดอง 

 

 

 
 
 เครื่องเล่นที่ก าลังเป็นที่ยอดฮติส าหรับท่านที่ชืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครื่องเล่น

จะมีเน้ือเรื่องที่แตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมีที่น่ังคลา้ย
อานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขี่มา้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ที่ใหค้วาม
สมจริงแบบครบรส ที่น่ีถือเป็นอีกทางเลือกที่จะท าใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลี่ยนไป 

 

 
  

 เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป่ั้นป่วน ไปกับเครื่องเล่น ยกัษต์กตกึ เครื่องเล่นทีสู่งที่สุดในเครื่องเล่น
ทัง้หมด เครือ่งจะค่อยๆพาคุณขึน้ไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหว่างทางก็ปล่อยใหช้มววิเพลนิๆบนนั้น เมือ่ท่านนับ 1 2 3 



(ในใจ) ทันใดนัน้ก็จะปล่อยท่านดิง่พสธุาสู่พื้นดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคุมทีท่ าใหคุ้ณแทบลืม
หายใจ 

สนุกสดุมันสก์ับเครือ่งเล่นสดุคลาสสกิ รถบ ัม๊ ขับรถ..บ๊ัมกันใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบ๊ัมรถใสก่ัน ผูท้ีห่ลงใหล
เสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทอืน ชนดิอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่ดว้ยกันพลาดไม่ไดก้ับเครื่อง
เล่นน้ี 

 

 
  

เปลีย่นมาเล่นอะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวทิยาศาตรใ์หท้่านไดเ้ห็นววัิฒนาการของ
ไดโนเสาร์ เหมาะส ารับเด็กๆ หรือผูท้ี่ชืน่ชอบไดโดนเสาร์ใหท้่านไดเ้ห็นการพัฒนาของไดโนเสาร์อย่างใกลช้ดิใบ

แบบทีท่่านไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนัน้ก็พักใหห้ายเหน่ือยทีโ่ซนเครือ่งดื่มและอาหาร กับมุม
สดุชคิแสนน่ารักๆกันสักหน่อย หลังจากนัน้น าท่านกลับสูเ่มอืงดานัง 

 น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหนา้

ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และ
ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

 

ณ ตลาดฮานแห่งน้ีมีของฝากใหท้่านเลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็น

ขนม เสื้อผา้ชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขี้ชะมด และที่เป็นของ
ฝากทีข่ ึน้ชือ่ส าหรับการมาเวยีดนามคงหนีไม่พน้กาแฟ ซึง่เป็นของฝากทีห่าก
มาเวียดนามแลว้ไม่ซื้อคงจะไมไดนั้้นคือกาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend 

Coffee 
 
เดนิทางเขา้สู ่ทา่อากาศยานดานงั 

18.50  เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอร์เอเชีย เทีย่วบนิที ่FD639 

20.35  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

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

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 



อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 13,999 4,500 9,999 

07 – 10 พฤศจกิายน 2562 13,999 4,500 9,999 

14 – 17 พฤศจกิายน 2562 13,999 4,500 9,999 

21 – 24 พฤศจกิายน 2562 13,999 4,500 9,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 13,999 4,500 9,999 

16 – 19 มกราคม 2563 12,999 4,500 8,999 

 
** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน  

 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิด้
ช าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหตุ : ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพั่กตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่า

ซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใช้

บรกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  



2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนที่เหลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรือ
เอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้ือว่า

นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการ
จองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ (ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย
แนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 
2.1.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ
ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสือ
เดนิทางและอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสือเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษี

เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกัน

ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้



อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มกีารจ ากัดจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 

4.      หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 
 

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


