
 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั (-/-/D) 

13.30 พรอ้มกันที่สนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 แถว F สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS พบเจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
ทุกทา่นสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณช ัน้ 3 ของสาย

การบนิสุวรรณภูม ิกอ่นเวลา BOADING TIME 
 

 
 
16.20  เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ บางกอก แอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่PG 997 

(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
18.05  เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืง เมอืง

ดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหวา่งชายฝ่ัง

ทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม  
 

 
 

น าท่านชม สะพานแห่งความรกั เป็นสะพานทีถู่กประดับตกแตง่ดว้ยเสารปูหัวใจ และจากสะพานแหง่นี้ใหท้า่นได ้

เห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 
น าท่านชม สะพานมงักร อกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน 
ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 

2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแหง่นี้เป็น Landmark แห่ง
ใหมข่องเมอืงดานัง ซึง่มรีปูป้ันทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พน่น ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์ 
(วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร...พเิศษเมนูซฟู๊ีดและกุง้มงักร (1) 
พกัที ่ SAMDI HOTEL DANANG หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว 



 

 

 

วนัทีส่อง เมอืงดานงั – เมอืงฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – ศาลเจา้โบราณ – บา้นเลขที ่101 – ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้น

ก ัม๊ทาน – สวนน า้พุรอ้นเท ิน่ไต ่– วดัเทพเจา้แหง่ความม ัง่ค ัง่  (B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
หลังอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้ าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่

เจรญิรุ่งเรืองมากในชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับ
ตะวันตก ต่อมาเมือ่ฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ที่เมอืงดานัง
แทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปรง่ๆ จน

องคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ไดร้เิริม่ให ้ทุนท าโครงการบูรณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทาง
ประวัตศิาสตรข์อง 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มี
หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 

 

 



 

 

 

น าท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมอืงฮอยอัน สีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญี่ปุ่ น 

กับชาวจีน บา้นประจ าตระกูลที่สรา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุ
กเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน น าท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้น
ไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต 

ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยูอ่าศัย มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีง
เชือ่มต่อสว่นที่พักอาศัยหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซือ้ของที่
ระลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมี

ลักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี 
 

 
 
น าท่าน ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตีชว่ง

สงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนที่หมู่บา้นแห่งนี้คือประมง ระหว่างการ
ลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี้ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

 
 



 

 

 

 หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน าท่านเดนิทางสู ่สวนน า้พุรอ้นเท ิน่ไต ่(Than Tai Hot Springs Park) เป็น

สวนน ้าพรุอ้นแหง่ใหมล่า่สดุของเมอืงดานัง ดว้ยสภาพบรรยากาศทีแ่สนเย็นสบาย โอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาตสิเีขยีว
และความสวยงามของภเูขาบานา จะท าใหท้่านรูส้กึผ่อนคลายเมือ่เดนิทางมาถงึแหง่นี้ ทา่นจะไดส้มัผัสการอาบน ้า
ในบ่อน ้ าพุรอ้นแท ้ๆ  ซึง่เรยีกไดว้่าเป็นบ่อน ้ าพุรอ้นหรอืออนเซ็นแห่งแรกในเวยีดนามทีไ่ดรั้บมาตรฐานแบบญี่ปุ่ น 

นอกจากบ่อน ้ าพุรอ้นแลว้สถานทีแ่ห่งนี้ยังมีสวนน ้ าทีม่เีครือ่งเล่นหลากหลาย สระว่ายน ้ า รวมไปถงึโรงแรมทีพั่ก 
และสถานทีอ่กีมากมายใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วชม  

 

 
 

น าท่านชม วดัเทพเจา้แห่งความม ัง่ค ัง่ ตัง้อยูใ่นเขตสงวนธรรมชาตหินุยฉัว บรเิวณเดยีวกันกับบ่อน ้าพุรอ้น เมือ่

ทา่นเขา้สูด่า้นในของอาคารทา่นจะพบกับเทพเจา้แหง่ความมั่งคั่งองคใ์หญ่ตัง้ตระหง่าน ใหท้า่นไดข้อพรเพือ่ความ
เป็นสริมิงคล และความมั่งคั่งแกช่วีติ จากนัน้อสิระทกุทา่นผ่อนคลายไปกับการ แชบ่อ่น ้าพรุอ้น ตามอัธยาศัย 
 

 

วธิกีารแชอ่อนเซ็นทีถู่กตอ้ง 
 

ข ัน้ตอนที ่1 การลา้งตวั 

 
กอ่นทีจ่ะลงไปในอา่งอาบน ้า ใหช้ าระสิง่สกปรกออกจากรา่งกายกอ่น 
และใหล้า้งฟองสบูอ่อกใหห้มด 

 

ข ัน้ตอนที ่2 การราดน า้ 

 
ราดจากเทา้ไปหาเอว จากปลายนิว้ไปถงึไหลแ่ละจากหนา้อกไลต่ามล าดับไป
ยังส่วนที่ไกล การ"ราดน ้ารอ้น"นั้นเพื่อท าใหร้่างกายชนิกับอุณหภูมขิองน ้ า

รอ้น 
สดุทา้ยใหร้าดหัวดว้ย จะสามารถป้องกันอาการวงิเวยีนและความรอ้นวบูวาบ
ได ้

 

ข ัน้ตอนที ่3 การแชน่ า้ 

 
ลงอ่างน ้ ารอ้นอย่างชา้ๆ ตอนแรกใหแ้ชใ่นน ้ารอ้นขึน้ไปทีช่่องทอ้ง และ"แช่

ครึง่ตัว"เพือ่ใหร้่างกายชนิกับอุณหภมูแิละความดันของออนเซ็น ซึง่จะท าให ้

ไม่เกดิผลกระทบอย่างรวดเร็ว เมือ่อุ่นขึน้แลว้ ขอแนะน าใหเ้คลือ่นไหวแขน
และขา 
 



 

 

 

ข ัน้ตอนที ่4 จุดทีค่วรระวงั 

 
เวลาของการแชนั่้น ใหแ้ชพ่อประมาณ ไมค่วรแชอ่อนเซ็นนานๆจนเหงือ่ไหล
และใจสัน่นัน้ ใหเ้ชค็เหงือ่จากปลายจมกูและหนา้ผาก 

 

ข ัน้ตอนที ่5 หลงัการแชน่ า้ 

 
ส าหรับผูท้ีม่ผีวิละเอยีดออ่นและจะท าใหเ้กดิการอักเสบทีผ่วิหนังไดนั้น้ใหล้า้ง
ออกดว้ยน ้าสะอาดกอ่น  

 

ข ัน้ตอนที ่6 การเช็ดรา่งกาย 
 
ตอนขึน้จากน ้านัน้ ใหเ้ชด็รา่งกายเบาๆ หรอืใชก้ารซบั 
 

ข ัน้ตอนที ่7 เตมิน า้ใหร้า่งกาย 

 
หลังการแชน่ ้ารอ้น ใหด้ืม่น ้าเพือ่เป็นการเตมิน ้าใหร้า่งกาย เพราะหลังจากการ

แชน่ ้านัน้ จะท าใหน้ ้าในรา่งกายลดนอ้ยลง 
 

ข ัน้ตอนที ่8 พกัรา่งกาย 

 
ระหวา่งแชน่ ้านั้น พลังงานจะมกีารถูกใชไ้ป นอกจากนี้ความดันโลหติยังมกีาร

ผันผวนได ้เพือ่รักษาเสถยีรภาพของสภาพรา่งกาย การพักร่างกายอย่างนอ้ย
ประมาณ 30 นาทนัีน้เป็นสิง่ทีส่ าคัญ 
 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (4) 
พกัที ่ EBISU ONSEN RESORT ระดบั 4 ดาว พเิศษ...อา่งอาบน า้แรส่ว่นตวัภายในหอ้งพกั !! 
 **กรุณาเตรยีมชุดวา่ยน า้ เพือ่ความสะดวกในการเลน่น า้** 

 

 



 

 

 

วนัทีส่าม สวนน า้พุรอ้นเท ิน่ไต ่– อสิระทา่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมของรสีอรท์ – ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้า – บานา ฮลิส ์– 

สะพานมอื – สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – หอ้งเก็บไวน ์(B/L/D) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 อสิระทา่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมภายในรสีอรท์ **หมายเหต*ุ* บรกิารทีส่ามารถใชบ้รกิารไดฟ้รภีายในรสีอรท์ 

อาทิ สระว่ายน ้ า สระนวดจากุซซี ่บรกิารออนเซ็น  บรกิารซาวน่าอบไอน ้ า สวนสนุกน ้ า สวนดอกไม ้และสวน
ไดโนเสาร ์

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ขาบานาฮลิสด์ว้ย กระเชา้ไฟฟ้าบาน่าฮลิส ์กระเชา้ไฟฟ้าทีบ่านา ฮลิสน์ี้มดีว้ยกัน

ทัง้หมด 3 สายแตล่ะสายก็จะพาทา่นไปยังจุดตา่งๆ หากท่านไหนชืน่ชอบการน่ังกระเชา้ สมัผัสอากาศหนาวและชม
ววิทวิทัศน์ก็สามารถน่ังไดแ้บบไมจ่ ากัด (รวมคา่กระเชา้แลว้)  
น าท่านสู ่บานาฮลิล ์ดืม่ด ่าไปกับววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้

ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม 
ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชม
กับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ 

ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง 
ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมือ่สมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งทีพ่ัก 
ส ิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี 

ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านั้น 
 



 

 

 

 
 

น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชัด สวยงามเป็นอกีจุดทอ่งเทีย่วนงึที่

ไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็ม
อิม่ 
 

 
 
หลังจากนัน้น าทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ี
ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่มว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหน

ของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรปูพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศทีสุ่ด
แสนจะโรแมนตกิ 

 



 

 

 

 
 
น าทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวน์ทีม่ลีักษณะคลา้ยถ ้าทีถ่กูสรา้งขึน้มา ตัง้อยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่
นี้จะถูกจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกัน ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ 

หลากหลายสไตล ์
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนบานา่ ฮลิส ์เมนูอาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ(7) 
พกัที ่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานา่ฮลิสส์อรท์หรูระดบั 4 ดาว 

กรณีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นเต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั 
 

 
 
 



 

 

 

วนัทีส่ ี ่ บานาฮลิส ์– สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ – วดัหลนิอ ึง๋ – หวดมเีค – ตลาดฮาน (B/L/-) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
หลังจากอาหารเชอิสิระท่านสนุกสานกับเครือ่งเล่นต่างๆใน สวนสนุกแฟนตาซีพารค์ ท่องเทีย่วชมความงาม
สไตลฝ์ร่ังเศส ในชว่งเชา่ทา่นก็จะไดส้มัผัสบรรยากาศสวยไปอกีแบบนงึ 

 

 
 

 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครือ่งเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 
 

 
เครือ่งเล่นทีก่ าลังเป็นทีย่อดฮติส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5D โดยแต่ละหอ้งของเครือ่งเล่น

จะมเีนื้อเรือ่งทีแ่ตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีีน่ั่งคลา้ย
อานมา้พรอ้มกับปืนใหก้ับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขีม่า้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ทีใ่หค้วาม
สมจรงิแบบครบรส ทีน่ี่ถอืเป็นอกีทางเลอืกทีจ่ะท าใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลีย่นไป 

 

 



 

 

 

เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพือ่ม ทอ้งไสป่ั้นป่วน ไปกับเครือ่งเล่น ยกัษต์กตกึ เครือ่งเล่นทีส่งูทีส่ดุในเครือ่งเล่น

ทัง้หมด เครือ่งจะคอ่ยๆพาคณุขึน้ไปจุดสงูสดุดา้นบน ระหวา่งทางก็ปลอ่ยใหช้มววิเพลนิๆบนนั้น เมือ่ทา่นนับ 1 2 3 
(ในใจ) ทันใดนัน้ก็จะปลอ่ยทา่นดิง่พสธุาสูพ่ืน้ดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคมุทีท่ าใหคุ้ณแทบลมื
หายใจ 

สนุกสดุมันสก์ับเครือ่งเล่นสดุคลาสสกิ รถบ ัม๊ ขับรถ..บั๊มกันใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกับการบั๊มรถใสก่ัน ผูท้ีห่ลงใหล
เสยีงเพลงจังหวะมันส์ๆ  และความกระแทกกระเทอืน ชนดิอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่ดว้ยกันพลาดไมไ่ดก้ับเครือ่ง
เลน่นี้ 

เปลีย่นมาเลน่อะไรเบาๆกันบา้งกับ BACK TO JURASSIC เป็นหอ้งแบบวทิยาศาตรใ์หท้า่นไดเ้ห็นววัิฒนาการของ
ไดโนเสาร ์เหมาะส ารับเด็กๆ หรอืผูท้ีช่ ืน่ชอบไดโดนเสารใ์หท้่านไดเ้ห็นการพัฒนาของไดโนเสารอ์ย่างใกลช้ดิใบ
แบบทีท่่านไมเ่คยพบเห็นทีไ่หนมาก่อนอยา่งแน่นอน จากนัน้ก็พักใหห้ายเหนื่อยทีโ่ซนเครือ่งดืม่และอาหาร กับมุม

สดุชคิแสนน่ารักๆกันสกัหน่อย 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทีส่ดุใน
เวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนยิม

ไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุ ใน
ลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ ึง่

แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
 
 

ส าหรับท่านที่มาเวยีดนามแลว้อีกหนึ่งส ิง่ที่เป็นที่
ไฮไลทข์องการมาเยือ่นเลยนัน้ก็คอืการไดม้าทานเฝ่อแบบ

ตน้ฉบับ ไม่ว่าจะเผ็นเฝ่อหมู ไก่ หรือท่านที่ชืน่ชอบการ
ทานเนื้อวัวก็สามารถหาลิม้ลองไดใ้นเมอืงดานัง หากชอบ

ทานเผ็ดก็ใสพ่รกิแบบสไตลข์องเวยีดนาม บบีมะนาวเพิม่
ความจัดจา้น !!  
 

 



 

 

 

น าท่านถา่ยรปู หาดมเีค เป็นหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงดานัง เนื่องจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและน ้าทะเลใส

สวยงาม ชายหาดนี้ไดรั้บความสนใจไปทั่วโลกในชว่งสงครามเวยีดนาม เมือ่ทหารอเมรกิันใชเ้ป็นพื้นที่พักผ่อน
หย่อนใจ และเรยีกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิน้สุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนทอ้งถิน่และ
นักทอ่งเทีย่ว และมรีสีอรต์หรผูุดขึน้หลายแห่ง ซึง่รมิหาดก็จะมเีรอืกระดง้ของชาวบา้นทีท่ าประมงแถวๆนี้ลอยล าอยู ่

อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเก็บภาพความประทับใจ 
 

 
 
เดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าฮาน ไมไ่กลจากสะพานขา้มแมน่ ้า ดา้นหนา้ตลาดมี

ประตมิากรรมรมิแมน่ ้าเป็นรปูป้ันหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของที่ระลกึใหเ้ลอืกซือ้ 
 
 

 

ณ ตลาดฮานแห่งนี้มีของฝากใหท้่านเลือกซือ้มากมายไม่ว่าจะเป็น

ขนม เสือ้ผา้ชดุชดุอา่วหญ่าย เม็ดบัวอบแหง่กาแฟขีช้ะมด และทีเ่ป็นของฝาก
ทีข่ ึน้ชือ่ส าหรับการมาเวยีดนามคงหนีไม่พน้กาแฟ ซึง่เป็นของฝากทีห่ากมา

เวียดนามแลว้ไม่ซื้อคงจะไมไดนั้้นคือกาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend 
Coffee  
 

 
 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

18.55  เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 998 
(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.50   เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ** 
 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ/่เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัร ์ 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

02 – 05 พฤศจกิายน 2562 14,999 5,500 10,999 

07 – 10 พฤศจกิายน 2562 15,999 5,500 11,999 

14 – 17 พฤศจกิายน 2562 15,999 5,500 11,999 

15 – 18 พฤศจกิายน 2562 15,999 5,500 11,999 

16 – 19 พฤศจกิายน 2562 15,999 5,500 11,999 

21 – 24 พฤศจกิายน 2562 14,999 5,500 10,999 

22 – 25 พฤศจกิายน 2562 15,999 5,500 11,999 

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 12,999 5,500 10,999 

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 16,999 5,500 12,999 

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,999 5,500 10,999 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 15,999 5,500 11,999 

13 – 16 ธนัวาคม 2562 15,999 5,500 11,999 

14 – 17 ธนัวาคม 2562 15,999 5,500 11,999 

21 – 24 ธนัวาคม 2562 15,999 5,500 11,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

**ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกั ในกรณีหอ้งพกัเต็ม** 

พกัเดีย่วเฉพาะบานาฮลิสเ์พิม่ 3,000 บาท / ทา่น 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ย

กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ี่
ถว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาช าระมดั ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากเป็นไฟลท์บนิเหมาล าทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มจ านวนใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้

คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหต ุ: เมือ่มืก่ารอออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 



 

 

 

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

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่า

ซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใช้

บรกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

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

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารกา รขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจาก

คา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก
ฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 



 

 

 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื

เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง เนื่องจากเป็นชว่งเทศกาลปีใหม ่ทัง้นี้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของ
นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่ง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัดจ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

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


