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ดานัง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดบัที่ 4 ของเวียดนาม มีทัง้สวยงามทางธรรมชาติ และยงัถูกตัง้ฉายาใหเ้ป็น
ดินแดนยุโรปแห่งเอเชียอีกดว้ยอีกทัง้ยงัเต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภูเขาหิน
อ่อน ชายหาดอนัเงียบสงบ และยงัมีเมืองมรดกโลกที่เมืองฮอยอัน หรือเมืองแห่งจกัรพรรดิที่เมืองเว ้
  
ก าหนดเดนิทาง   20 -23 กุมภาพันธ ์2563 

วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้         (-/L/D) 

XX.XX ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั (ส่งใหก้่อนเดินทางประมาณ 7 วนั) พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง 
07.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD 636 
09.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ

เวียดนาม ตั้งอยู่ระหว่างกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินท์ เป็นเมืองท่าติดทะเลท่ีมีขนาดใหญ่ของเวียดนาม
ตอนกลาง และยงัมีสถาปัตยกรรมสไตลฝ์รั่งเศสบนยอดเขาบาน่าฮิลลเ์มื่อครัง้ท่ีดานงัยงัเป็นเมืองขึน้  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตคาร ต้อนรับท่านด้วยเมนูสุดพิเศษ อาหารพืน้เมืองเวียดนาม อาทิ แหนม
เนือง ข้าวห่อใบบัว ขนมเบือ้งญวน 

จากนัน้ เดินทางไปยงัเมืองหลวงเก่าเว้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงเมืองเว ้น าท่านนมสัการไหวพ้ระท่ีวัด
เจดียเ์ทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) ตัง้อยู่ริมแม่น า้หอม สรา้งในปี พ.ศ. 2144 ตามค าสั่งของเจา้เมืองเวใ้น
ขณะนัน้ เป็นเจดียท์รง 8 เหล่ียม สงู 7 ชั้น ความสงู 12 เมตร มีความส าคญัและศกัสิทธิ์ของชาวเวียดนามท่ี
นับถือศาสนาพุทธกันมายาวนาน  บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจา้หกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้
คุม้ครอง คอยยืนปกปักษ์รกัษาไม่ใหค้วามชั่วรา้ยผ่านเขา้มา จากนั้นใหท่้านอิสระช็อปปิ้งกันแบบจุใจท่ี
ตลาดดองบา (Dong Ba Market) สมัผสัวิถีชีวิตย่านการคา้ รา้นตลาดแบบพืน้เมืองอย่างแทจ้ริง  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านล่องเรือมังกร สมัผสับรรยากาศยามค ่าคืนของเมืองเวบ้นสายแม่น า้หอม 

 เขา้สู่ท่ีพกัเมืองเว ้GREEN HUE ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง เว้ – ดานัง – บาน่าฮิลส ์        (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ น าท่านชม พระราชวังไดโนย (Imperial City) พระราชวงัแห่งนีส้รา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2348 ในสมัย
ยาลอง โดยยึดเอาแบบอย่างและคติความเชื่อมาจากพระราชวังกูก้ง หรือ พระราชวงัตอ้งหา้ม ท่ีกรุงปักกิ่ง
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ประเทศจีน และเคยเป็นท่ีประทับของพระมหากษัติยร์าชวงศเ์หงียน 13 พระองค ์พระราชวังแห่งนีย้ังคง
ความเก่าแก่งดงาม เหตุผลท่ีเรียกว่า "พระราชวังตอ้งหา้ม" นั้น เป็นเพราะชาวจีนถือคติในการสรา้งวังว่า 
จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็นท่ีต้องห้ามส าหรับคน
ธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล า้เขา้ไปได ้และผูท่ี้เขา้มาท างานถวายตัวในพระราชวงัก็ไม่สามารถออกไป
นอกอาณาเขตนครตอ้งหา้มไดอ้ีกเลยตลอดชีวิต 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารซีฟู๊ ดท่ีเมืองลงัโก   
จากนัน้ น าท่าน น่ังกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลส์ (Ba Na Hills) บานาฮิลลอ์ยู่ในจังหวัดดานัง ห่างจากตัวเมือง

ประมาณ 25 กิโลเมตร ท่ีน่ีมีทัง้รีสอรท์ โรงแรม รวมทัง้สวนสนกุขนาดใหญ่บนยอดเขา จดุไฮไลตข์องท่ีน่ีคือ 
การนั่งกระเช้าขึน้ไปข้างบน ทั้งนีก้ระเช้าแห่งบานาฮิลลไ์ด้รบัการบันทึกสถิติโลก โดย Guinness World 
Record ว่าเป็นกระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ในอดีต
บานาฮิลลเ์ป็นสถานตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง
เวียดนาม บานาฮิลล ์แฟนตาซี ปารค์ คือสวนสนกุในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมือน
เมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบาน่าฮิลล ์ณ เมืองดานงั ซึ่งแมจ้ะยัง
สรา้งไม่เสร็จ 100% แต่หลายๆ โซนก็ไดเ้ปิดใหใ้ชบ้ริการแลว้ อย่างเช่น ภาพยนตรใ์นระบบ 4D บา้นผีสิง ถ า้
ไดโนเสาร ์เครื่องเล่นต่างๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครนั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรม บฟุเฟตน์านาชาติ   

 เขา้สู่ท่ีพกั บาน่าฮิลส ์MERCURE HOTEL BA NA HILLS ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม บาน่าฮิลส ์– ดานัง – ฮอยอัน       (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านชม สวนดอกไม้ และถ่ายรูปกับสะพานลอยฟ้าโกลเด้น (Hands of God) จุดไฮไลตบ์น
บาน่าฮิลส ์มีลกัษณะแปลกตาท่ีไม่เหมือนท่ีไหนในโลก ตวัสะพานมีสีเหลืองทองอร่ามพรอ้มดว้ยรูปป้ันมือ
ยักษ์ท่ีคล้ายกับยกสะพานเอาไว้ ตัง้อยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาท่ีมีความสูงจากระดับน า้ทะเลกว่า 1,400 
เมตร จัดได้ว่าเป็นสะพานลอยฟ้าริมผาท่ีสวยท่ีสุดในโลก ท่านสามารถชมวิวได้ 360 องศาเลยทีเดียว 
จากนั้น น าท่านไหว้พระท่ี วัดหลินอ๋ึง บาน่าฮิลส์ (Linh Ung Temple) ได้เวลาอันสมควรน าท่านน่ัง
กระเช้าลงสู่ข้างล่าง  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ เดินทางต่อสู่เมืองฮอยอัน ระหว่างทางน าท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
เวียดนามหรือท่ีรูจ้ักในชื่อหมู่บ้านนองเหนือก (Non Nuoc Village) เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน
คณุภาพจากประเทศเวียดนาม เดินทางต่อ ถึงเมืองฮอยอนั น าท่านเท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม 
ฮอยอัน (Hoi An Ancient town) สัมผัสวิถีชีวิตและเมืองเก่าอายุนับพันปีท่ีนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก
ต่างมาเยือน ดว้ยบา้นเรือนตึกเก่าสไตลโ์คโลเนียล วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเมืองฮอยอัน เมืองฮอยอัน
ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  น าท่านชม วัดกวงดง (Quang Dong 

Temple) ชม บ้านโบราณ (Old House) หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสาน งดงามจริงๆ ถ่ายรูปท่ี 
สะพานญ่ีปุ่ น(Japan Bridge) สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี เป็นสะพานขา้มคลองเชื่อมเขตชุมชนชาวญ่ีปุ่ น
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และชาวจีน มีสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีหลังคาเหนือสะพาน มีวัดญ่ีปุ่ นตัง้อยู่ดา้น
ขวามือของตวัสะพาน ท าใหม้ีอีกชื่อหน่ึงว่า “สะพานวัด” และสะพานแห่งนีย้งัไดใ้ชเ้ป็นสญัลกัษณข์องเมือง
ฮอยอนัอีกดว้ย ใหเ้วลาท่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศของเมืองฮอยอนัอย่างเต็มท่ี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 เขา้สู่ท่ีพกัเมืองฮอยอนั GREEN HEAVEN ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ฮอยอัน – ดานัง – กรุงเทพฯ       (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านไหวพ้ระที่ วัดหลินอ๋ึง ดานัง (Linh Ung Temple) มีรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมสีขาวขนาดใหญ่ความสูง
กว่า 67 เมตร ยืนเด่นเป็นสง่าหันหลังให้กับภูเขาและหันหน้าออกสู่ทะเล จัดได้ว่าเป็นศาสนสถานท่ีสวย
ท่ีสุดในดานังก็ว่าได ้เชื่อว่าการสรา้งเจา้แม่กวนอิมหันหนา้ออกสู่ทะเลนั้นเพื่อคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไป
หาปลา นอกจากนี้เจ้าแม่กวนอิมท่ีน่ียังขึน้ชื่อในเรื่องของการขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ การท ามาค้าขาย 
รวมถึงขอลกูอีกดว้ย จากนัน้เดินทางไปยงัสนามบินดานงั 
เช็คอินเพื่อบินกลบัประเทศไทย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเพลิดเพลินและสมัผสับรรยากาศในเมืองดานงัโดยการน่ังสามล้อถีบ ในบริเวณเมืองดานงัจากนัน้ 

อิสระใหท่้านไดช้็อปปิ้งท่ีตลาดฮ่าน เลือกซือ้สินคา้ของฝากมากมายฝากคนทางบา้น จนไดเ้วลาสมควรน า
ท่านเดินทางไปยงัสนามบินดานงั 
เช็คอินเพื่อบินกลบัประเทศไทย  

18.10 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD 639 
19.55 น. เดินทางถึงดอนเมือง ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ …. 

********************************************** 
 
อตัราค่าบริการ เดินทาง  20 – 23 กมุภาพนัธ์ 2562 

วนัเดินทาง พกั 2 ท่าน/ห้อง พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 
20 – 23 ก.พ. 2563 27,900.- 3,900.- 

**ราคาอาจเปลีย่นแปลงหากราคาตัว๋เครื่องบนิเปลีย่นแปลง 
หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า 

 

การส ารองที่นั่ง และเง่ือนไขการช าระเงิน 
-       กรุณาส ารองที่นั่ง + เงินมดัจ าท่านละ 8,500 บาท โดยการโอนเขา้บญัชีบริษัทฯ  พรอ้มถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง  
 

อัตราค่าบริการรวม : 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบักรุงเทพฯ-ดานงั-กรุงเทพฯ สายการบินแอรเ์อเชีย  
• ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว   / ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามที่ระบุไวใ้นรายการ  
• ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ 

• มคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง   
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• ค่าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

• ค่ารกัษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิท่านละ 500,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม : 
• ตอ้งการ Lobster เพิ่มตวัละ 20 USD มือ้กลางวนั (วนัทีส่ามของการเดินทาง) 
• ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง 

• ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

• ค่าปรบั ส าหรบัน า้หนกักระเป๋าเดินทาง ที่เกินจากที่ทางสายการบินก าหนด  20 กิโลกรมัต่อท่าน 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกรายการ,  ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรีด, ค่า
โทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  7% และ หกัภาษี ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษีที่ถกูตอ้ง โปรดแจง้ทางบริษัทฯ ล่วงหนา้)    
• ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขับรถ ทิปพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม   (25USD/ท่าน ตลอดทริป) 

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจของท่าน  

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
2. การแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯคืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด ***ยกเว้นกรณีต๋ัวเคร่ืองบินอาจคืนเงินไม่ได้(ทั้งนี้เป็นไป

ตามเง่ือนไขของสายการบิน)  
3. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัขึน้ไป บริษัทฯเก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทวัร ์
4. การแจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 25 วนั เก็บค่าบริการทัง้หมด 100 %  

 
 

หมายเหตุ  
• รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองที่นั่งบนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
• บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
• บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในกรณีที่ ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้ อนัเนื่องมาจาก  ความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัิเหตุ
ต่าง ๆ   จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นี ้ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่ท่านไดช้ าระไว้
แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง
ไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

• ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน ตาม
สถานการณด์งักล่าว 

• พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ
บริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 


