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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
สุดคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหลู้กคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!
น ัง่เรอืกระดง้ 

1. เทีย่วชม ดานงั เมอืงแหง่ภูเขาหนิออ่นและชายหาดขาว
สวย และ พเิศษสุด พกัโรงแรม 4 ดาว 1 คนื บน บานาฮลิล ์                                                                                                                                                        
2. เทีย่วชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ทีม่โีบราณสถานอยูท่ ัว่

เมอืง 
3. เทีย่วชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงาม  
4. ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก  

5. สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่ซึง้เป็นเอกลกัณแ์ละเสนห ์อนั
งดงามของเมอืงดานงั   
6. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ที ่ตลาดฮาน 

ตลาดสดของเมอืงดานงั ต ัง้อยูร่มิแมน่ า้ฮาน ไมไ่กลจาก
สะพานขา้มแมน่ า้ 
7. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิมาจากบรเิวณ

ตน้น า้ทีอุ่ดมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม 
8. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอก

แอรเ์วย ์
9. FREE WIFI ON BUS 
 

วนัที ่1 : กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิ

ดานงั-น ัง่กระเชา้ขึน้ บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพาน

ทองทีเ่ปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

วนัที ่2 : บานาฮลิล-์ น ัง่กระเชา้ลง- เมอืงดานงั-สะพาน

มงักร (Dragon Brigde) -เมืองเว้-พระราชวงัเว้- 

ลอ่งเรอืชมแมน่ า้หอม-เมอืงเว ้

วนัที ่3 : เมอืงเว-้วดัเทยีนมู่ -เมอืงลงัโก (Langco) -

เมอืงดานงั – ฮอยอนั -“สุดคุม้แถมฟรพีเิศษ”  น ัง่เรือ

กระดง้ – สะพานญีปุ่่ น บา้นเลขที ่101 -เมอืง ฮอยอนั 

วนัที ่4 : ดานงั – นมสัการเจา้แม่กวมอมิวดัหลนิอ ึง๋ – 

ชมววิภูเขาลิง-ตลาดฮาน-สนามบนิดานงั-กรุงเทพฯ

(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เวยีดนามกลาง ดานงั 

ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์

 4 วนั 3 คนื                     
พกัโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮลิล ์1 คนื  

   

  

                                

โดยสายการ                                     

บนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG   

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 13,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัทที ่07-10 ม.ิย.62 14,900 .- 

วนัที ่14-17  ม.ิย. 62 14,900 .- 

วนัที ่28  ม.ิย.-01 ก.ค. 62 14,900 .- 

วนัที ่05-08,12-15 ก.ค. 62 14,900 .- 

วนัที ่19-22 ก.ค. 62            15,900.- 

วนัที ่26-29 ก.ค. 62 17,900 .- 

วนัที ่02-05,16-19,23-26 ส.ค. 62 14,900 .- 

วนัที ่10-13 ส.ค. 62 17,900 .- 

วนัที ่30 ส.ค.-02 ก.ย. 62 14,900 .- 

วนัที ่06-09,13-16,20-23 ก.ย. 62 14,900 .- 

วนัที ่18-21,25-28 ต.ค. 62                                                                13,900 .-                   

วนัที ่22-25 พ.ย. 62                                                                        14,900 .-                 

วนัที ่29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62                                                                  14,900 .-              

วนัที ่27-30,28-31 ธ.ค. 62                                                                17,900 .-                  

วนัที ่29 ธ.ค. 62 -01 มกราคม 63                                                         17,900 .-                                                                                                                                                     

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิดานงั-น ัง่กระเชา้
ขึน้ บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่-พกั

บนบานาฮลิล ์
✈ �  �  

Mercure Danang 

French Village Bana 

Hills  (ระดบั 4 ดาว) 

หรอืเทีย่บเทา่ 

2 
บานาฮิลล์- น ั่งกระเช้าลง- เมืองดานงั-สะพานมงักร 

(Dragon Brigde) -เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้ ล่องเรอืชมแม่
น า้หอม-เมอืงเว ้

�  �  �  

Mondial Hotel (ระดบั 

4 ดาว) หรอืเทีย่บเทา่ 

3 
เมอืงเว-้วดัเทยีนมู่ -เมอืงลงัโก (Langco) -เมอืงดานงั – 

ฮอยอนั -“สุดคุม้แถมฟรพีเิศษ”  น ัง่เรอืกระดง้ – สะพาน
ญีปุ่่ น บา้นเลขที ่101 ฮอยอนั– ดานงั 

�  �  �  
GALAVINA 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 

4 
ดานงั – นมสัการเจา้แมก่วมอมิวดัหลนิอ ึง๋ – ชมววิภูเขาลงิ-
ตลาดฮาน-สนามบนิดานงั-กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ �  ✈  
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วนัที ่1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ-สนามบนิดานงั-น ัง่กระเชา้ข ึน้ บานาฮลิล-์

Fantasy Park-สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

08.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4  

เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั  

(ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอร ์

เวยไ์ด ้มอีาหาร และน า้ด ืม่บรกิาร)               

11.00 น. ออกเดนิทาง สูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG947 
(บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่) 

12.40 น. 

 

กลางวนั 

เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดับสีข่องเวียดนามซึง่เตบิโต

อย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความสาํคญั ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง 

น าท่านเดนิทางสู่บานาฮลิล(์ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี เพือ่น ัง่กระเชา้สู่บานา

ฮลิล ์ดืม่ดํา่ไปกบัววิทวิทศันข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็น

กระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้ับการบันทกึ

จากกนิเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ข ึน้ไปถงึ

สถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเก่าแก่ของบานาฮลิลร์ีสอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ใน

แบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอรท์และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ 

ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื 

ดาลดัแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานคิมจงึ

ไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที่พัก ส ิง่อํานวยความสะดวกต่าง  เพื่อใชเ้ป็นที่

พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 

องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ จากน ัน้น าทา่นสู ่สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไม่รวมค่า

กจิกรรมต่าง อาท ิฯลฯ  (ค่ารถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาท   พพิธิภัณฑข์ี้ผ ึง้) ซ ึง่มี

เครือ่งเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผีสงิ 

เกมสส์นุก  เครือ่งเลน่เบา  รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก  ชม

สะพานทองทีเ่ปิดใหม่ จนไดเ้วลาอันสมควร 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์

เขา้พกั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  

(ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกับนบานาฮลิล ์1 คนื 

วนัที2่ 
บานาฮลิล-์ น ัง่กระเชา้ลง- เมอืงดานงั-สะพานมงักร (Dragon Brigde) -

เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้ ลอ่งเรอืชมแมน่ า้หอม-เมอืงเว ้

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไดเ้วลาน าทา่นน ัง่กระเชา้กลบัสูด่านงั   

จากนัน้นําทา่นชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานที่

มทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้น

ลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น้ําฮัน เปิดใหบ้รกิารเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมืองดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้

เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มรีูปปั้นทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่น

น้ํา คลา้ย สงิคโปร ์ (วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ํา และพ่นไฟเป็นเวลา 5 

นาท)ี 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเว ้(โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศ 

อยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีนซึง่ได ้
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ปกครองตอ่กนัมาเพยีง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้
มายดึครองบังคบัใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบัต ิตอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของ

เวยีดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้าร
ปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วเพราะมแีหลง่ประวัตศิาสตร ์
วัฒนธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ํ้าคา่มแีบบฉบับของตนเอง และยังมี

ความงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแมน้ํ่าหอมดว้ย โดยนําทา่นเดนิทาง ผ่านเสน้ทางหายเวนิ 
กอ่สรา้งโดยเอกชนจากญีปุ่่ นและรฐับาลฝรั่งเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 
108 กม. ทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผ่านภเูขา ทอ้งทุง่และชนบท และลอดอุโมงคท์ีข่ดุลอดใต ้

ภเูขาทีย่าวทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพือ่เชือ่มระหว่างเมอืง
ดานังกบัเมอืงเว ้

(Bamboo Shop , Cake Shop อสิระชอ้ปป้ิง ระหวา่งการเดนิทาง)  
 น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีร่ับรองเชือ้
พระวงศร์ะดบัสงูและนักการทตูตา่งประเทศ สถานทีจ่ัดงานฉลองสาํคญั  ตกแตง่อย่าง

วจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยน้ํามันครั่งสแีดงและลวดลายสทีอง มี
ตําหนักหลายหลงั อุทยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศ ์

เหวียนและ น าทา่น ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม แหล่งกําเนดิมาจากบรเิวณตน้น้ําที่

อุดมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น้ําสายสัน้  ระหว่างทางจะไดพ้บเห็นหมู่บา้น

ชาวน้ําใหเ้ห็นอยู่เป็นระยะ  ท่านจะไดค้วามเพลดิเพลนิไปกับดนตรีพื้นบา้นบนเรือ (ใช ้

เวลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

เขา้พกั 
คณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Mondial Hotel  (ระดบั 4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 

คนืใน เมอืงเว ้

วนัที3่ เมอืงเว-้วดัเทยีนมู ่-เมอืงลงัโก (Langco) -เมอืงดานงั – ฮอยอนั -“สดุคุม้แถมฟรี

พเิศษ”  น ัง่เรอืกระดง้ – สะพานญีปุ่่ น บา้นเลขที ่101 ฮอยอนั– ดานงั 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

น าทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ช ัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพ

ต่าง  ของพระพุทธเจา้ มีรูปปั้นเทพเจา้ 6 องค์คอยปกป้องเจดียแ์ห่งนี้ ภายในเจดีย์มี

พระสงักจัจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์ ิม่เอบิกบัพระพุทธอกีสามองคอ์ยู่ในตูก้ระจก 

ต่อมานําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองลังโกนําท่านชมวิวทวิทัศน์และนําคณะสัมผัสกับ

ธรรมชาตขิองเมอืงแห่งนี้  

เมอืงลงัโก (Langco) เป็นตําบลหนึง่ในอําเภอฝูหลกจังหวัดเถือ่เทยีนเวป้ระเทศเวียดนาม

ลังโกหมายถงึ“หมู่บา้นนก”เป็นเมืองผ่านและเมืองพักในเสน้ทางดานัง-เว ้(เมืองมรดก

โลก) ตัง้อยู่ห่างจากตัวดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหว่างทาง

ทกุทา่นจะไดเ้ห็นรถลอดอุโมงคห์ายเวนิจากดานังมาก็จะมาแวะรับประทานอาหารกันทีน่ี่

เพราะลังโคเป็นเมืองรมิทะเลทีข่ ึน้ชือ่ในเรื่องอาหารทะเลอร่อยสดใหม่ทะเลสาบลังโกมี

อาณาบรเิวณกวา้งใหญ่สวยงามผูค้นทีอ่าศัยอยู่บรเิวณทะเลสาบสว่นใหญ่ประกอบอาชพี

เลีย้งหอยจับปลาทําการประมงพืน้บา้นเป็นตน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูSeafood 

บา่ย 

 

“สุดคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหลู้กคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam 

Thanh Water Coconut Village ที ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน ซ ึง่หมู่บา้นเล็ก ในเมอืงฮอยอัน

ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น้ํา ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร 

อาชพีหลักของคนที่นี่คืออาชพีประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมานําทีพ่าย

เรอืมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน  

จากน ัน้เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ํา

ทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรืองมากในชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็น

ศนูยก์ลางสาํคญัของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อ

ฮอยอันไดร้ับความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น้ําตืน้เขนิ เมืองท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มือง
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ดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ี

ประตแูกะสลกัและหอ้งโปร่ง  จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิร ิม่ให ้ทุนทํา

โครงการบูรณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรม

ทีล่ํ้าคา่  

                 น าท่านเดนิทางสู่ สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มี

หลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมีเจดยีท์รงสีเ่หลีย่ม

จัตรุัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กบัชาวจนี ชม จั่วฟกุเกีย๋น บา้นประจําตระกลูทีส่รา้งข ึน้

เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุกเกีย้นที่มีแซ่

เดยีวกนั นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ 

หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน 

สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นที่เก็บ

สนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลยีงเชือ่มต่อสว่นทีพ่ัก

อาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู  

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้น

โบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึว่าเมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวม

ไปถงึไดร้ับอทิธพิลจากจีนและญี่ปุ่ น ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกัน

อย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู 

และรา้นคา้ตา่ง    ระหว่างทางขากลับสูเ่มืองดานัง นําท่าน เดนิทางไปชมภูเขาหนิอ่อน 

(Marble Mountains) หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลกัษณ์ของเวยีดนาม ซึง่เต็มไปดว้ย

ถ้ําและอุโมงคต์า่ง   ทีพ่ระสงฆเ์คยใชเ้ป็นสถานประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ที ่เมอืงฮอยอนั /น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืง

ดานงั(โดยใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาท)ี 

เขา้พกั 
คณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดบั 3 ดาว) หรอื

เทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

วนัที4่ เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั– กรงุเทพมหานคร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

                                                   

 

กลางวนั 

บา่ย 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิ

อ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสงูทีสุ่ดในเวียดนาม ซึง่มีทําเลที่ตัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและ

ดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ย

ปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ใน

ลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอด

อารมณ์ทกุอย่างของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซึง้  ต่อมา นําทา่นเดนิทางสู ่

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยู่รมิแม่น้ําฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น้ํา 

ดา้นหนา้ตลาดมีประตมิากรรมรมิแม่น้ําเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มีทัง้ของสดและของที่

ระลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่Danang International Airport 

(สนามบนิเมอืง ดานงั) เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

13.40 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG948 

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ย

ความประทบัใจ 
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โปรแกรม : เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์ 

 4 วนั 3 คนื      พกัโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮลิล ์1 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกบัผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่31 พ.ค.-03 ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่07-10  ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่14-17  ม.ิย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่28  ม.ิย.-01 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่05-08 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่12-15 ก.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่19-22 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

วนัที ่26-29 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัที ่02-05 ส.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่10-13 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัที ่16-19 ส.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่23-26 ส.ค. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่30 ส.ค.-02 ก.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่06-09 ก.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่13-16 ก.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่20-23 ก.ย. 62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่18-21 ต.ค. 62                                                                 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัที ่25-28 ต.ค. 62                                                                 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

วนัที ่22-25 พ.ย. 62                                                                         14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 
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วนัที ่29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62                                                                   14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500.- 

วนัที ่27-30 ธ.ค. 62                                                                 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัที ่28-31 ธ.ค. 62                                                                 17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 62 -01 ม.ค. 

63                                                          
17,900.- 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

      

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่ง ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 
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5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่ง ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ใน

กรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใด  ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการ

บนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่  ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 


