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เดินทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 2563  

ราคาแนะน าเพยีง 12,800.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1 : เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว ้- วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น า้หอม     
(FD906: 08.00-09.45) 

วันที่ 2 : เมืองเว ้- พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล ์- กระเชา้ลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN 
D’AMOUR - สะพานโกลเดน้บรดิจ ์- พกับนบานาฮิลล ์

วนัที่ 3 : นั่งกระเชา้ลงบานาฮิลล ์- เมืองดานงั - วดัหลินอึ๋ง - หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน - เมืองฮอยอนั - หมู่บา้นกั๊มทาน - นั่งเรือ
กระดง้ - สะพานญ่ีปุ่ น - บา้นเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอนั - สะพานมงักร - ตลาดฮาน - เมืองดานงั 

วนัที่ 4 : เมืองดานงั - ดานงั (สนามบินดานงั) - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)     (FD907: 10.15-12.00)    

เชียงใหม่บินตรง เวียดนาม มนตรั์ก ดานัง เว้ ฮอยอัน 
(พักบนบานาฮิลล)์ 4 วัน 3 คืน  



   

วันที ่1 
เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทยีนมู่ -ตลาดดอง
บา - ล่องเรือแม่น ้าหอม     (FD906: 08.00-09.45) 

06.00 น. พรอ้มกันที่  สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 1 เคาน์เตอรส์ายการบิน แอร์เอเชีย โดย
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD906 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสัมภาระ 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง เพื่อรบัประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิ่นประเทศเวียดนาม
เหมือนกบัเวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมยัที่ปกครองดว้ย

กษัตรยิ ์(เวียดนามและชาติตะวนัตกจะใชค้ าว่า Emperor หรือจกัรพรรดิ) กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค ์
ตัง้แต่องคท์ี่ 1 ถึงองคท์ี่ 13 จะประทบัอยู่ที่พระราชวงัแห่งนี ้เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจ้ึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของ
กษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ 
อ่าวหญ๋าย หรือชดุประจ าชาติของสตรีเวียดนาม  
น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วดัชื่อดงัของเมืองดานงั ศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ยเจดีย์
ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ 
นอกจากนัน้ยงัมีศิลาจารกึ ระฆงัส าริดขนาดใหญ่มีน า้หนกัถึง 2000 กิโลกรมั รวมถึงรูปป้ันเทพเจา้ 6 องค ์คอย
ปัดเป่าความชั่วรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนี ้มีความส าคัญทางประวัติศาสตรแ์ละการเมืองเวียดนามด้วย
เช่นกนั เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวดัไดข้บัรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์
ในปัจจุบนั เพื่อประทว้งการบงัคบัใหป้ระชาชนไปนบัถือศาสนาครสิต ์และใชค้วามรุนแรงขดัขวางการฉลองวนั



 

วิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวดัแห่งนีท้่านจะไดเ้ห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่
ภายในวดั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ชื่อดงัของเมืองเว ้รวบรวมสินคา้เวียดนาม
มากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋าเดินทาง ของใช ้ของสด ผัก ผลไม ้ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ 
อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมและเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 
น าท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือส าราญมงักรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น า้เฮืยงยางหรือแม่น า้หอม 
ใหท้่านไปชมวิวทิวทัศนข์องสองฝ่ังแม่น า้ที่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลกัษณรู์ป
แบบเดิมไว ้ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพืน้เมืองสองฝ่ังแม่น า้ที่ขดุทรายขายเป็นอาชีพหลัก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก โรงแรม Thanh Lich Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า   พักเมืองเว้ 1 คืน 

วันที ่2 
เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวน
ดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ ์- พักบนบานาฮิลล ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สรา้งตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 

เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการก่อสรา้ง ซึ่งจ าลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มที่ยิ่งใหญ่
ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสรา้งพระต าหนักต่างๆ รวมถึงก าแพงโดยรอบของพระราชวงัทัง้หมดได้
น าอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่าพระราชวงัตอ้งหา้ม กล่าวว่าภายในพระต าหนัก
ชัน้ในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรบัราชวงศเ์ท่านัน้ หา้มบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด 
หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได ้คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนีว่้าพระราชวังตอ้งหา้ม 
เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังตอ้งหา้มเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจตัรุสั ลอ้มรอบดว้ย  คนู า้ขนาดใหญ่ทัง้สี่ดา้น (คลา้ยกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งนีใ้ช้
เป็นที่ประทบัของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนมาทกุพระองค ์ตัง้แต่จกัรพรรดิยาลอง องคท์ี่ 1 จนถึง องคท์ี่ 13 จกัร
กรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริยอ์งคส์ดุทา้ย ซึ่งทรงสละอ านาจใหก้บัรฐับาลของประธานาธิบดีโงดินหเ์ดียม เมื่อปี พ.ศ. 
2488 (ซึ่งตรงกบัสมยัรชักาลที่ 8 ของราชวงศจ์กัรี 



 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนู SEAFOOD) 
บ่าย 

 
 (Bamboo Shop , Cake Shop อิสระชอ้ปป้ิงระหว่างการเดินทาง)  น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง 

บานาฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์
เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสรา้งบ้านพักและ
โรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดินทาง
ออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ท าใหบ้านาฮิลลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรฐับาลเวียดนามได้
กลบัมาบรูณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนีอี้กครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้ีการสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ที่
มีความสงูถึง 5,801 จากระดบัน า้ทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้ไปยงัยอดเขา 
น าทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขีผ้ึง้ และเคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเลน่ในสวนสนกุของบานาฮิลล ์มีหลากหลายรูปแบบ
มีใหท้่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุ้กท่านระทึกขวัญไป
กับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีรา้นช้อปป้ิงให้ท่านได้เลือกซือ้ของที่ระลึก
ภายในสวนสนกุอีกดว้ย    

 
หลังจากนั้นเดินเที่ยวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตลฝ์รั่งเศส ที่มีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารกัๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  
อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั จากนัน้อิสระใหท้่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ ์(Golden Bridge) 
สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยกัษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีพึ่งเปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชมไดไ้ม่นานมานี ้มีความ
สงูจากระดับน า้ทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้
มือหินขนาดยกัษ์สองมือ ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้ึกราวกบัว่าก าลงัเดินอยู่บนเสน้ดา้ยสีทองที่ทอดอยู่ในหตัถข์อง
เทพ อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพและชมวิวทิศทศัน ์



 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (INTER BUFFET)  
ทีพั่ก โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว 

พักบนบานาฮิลล ์1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิด
เพ่ิมท่านละ 300 บาท 

วันที ่3 
น่ังกระเช้าลงบานาฮิลล ์- เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่
บ้านกั๊มทาน - น่ังเรือกระด้ง - สะพานญ่ีปุ่ น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - 
ตลาดฮาน - เมืองดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 
 

สมควรแก่เวลาน าท่าน น่ังกระเช้าลงจากบานาฮิลล ์ จากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตัง้อยู่ในโซนภาค
กลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห ์



 

ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ้ทิศตะวันตกและทิศใตติ้ดกับจงัหวัดกว่างนาม ส่วนทิศ
ตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้เมืองดานงัเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลบัซบัซอ้น และยงัเป็น
เมืองท่าที่ส  าคัญเพราะในแถบนีม้ีหมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจึงท าใหเ้กิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ที่ส  าคัญ
อีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Temple) นมัสการเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดว้ยหินอ่อนสูง
ใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลที่ตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐาน
ดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก
ประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัที่มีเอกลกัษณท์่าทาง
ที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอย่างลึกซึง้ ต่อมา น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน 
ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น า้ ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริม
แม่น า้เป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของที่ระลกึใหเ้ลือกซือ้   
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นีน้บัเป็นหนึ่งในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ
ไดพ้บกบังานเกะสลกัที่ลว้นปริษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์
ภายในตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีน
ใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดักว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่
ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วฒันธรรมที่ส  าคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของ
ฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิ่นและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมี
เอกลกัษณ ์และอาคารต่างๆภายในเมืองไดร้บัการอนรุกัษใ์หอ้ยู่ในสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 “สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้าสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut 



 

Village) ที่หมู่บา้นกั๊มทาน ซึ่งหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพื ้นเมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน าที่พายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่ น ที่สรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรสั ซึ่งสรา้งเชื่ อมเขตชาวญ่ีปุ่ น กับชาวจีน ชม จั่วฟุ
กเก๋ียน บา้นประจ าตระกูลที่สรา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุ
กเกีย้นที่มีแซ่เดียวกนั 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นที่เก็บสินคา้ ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อ
สว่นที่พกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซือ้ของที่ระลึก รา้นคา้ขายของที่ระลึกก็จะตัง้อยู่ในบา้น
โบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรูส้ึกว่าเมืองนีม้ีเสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพล
จากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน วัดวาอาราม 
เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ต่างๆ    

 
ท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณข์อง
การฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่อง
จราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ไดร้ับแรงบนัดาลใจ
จากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพนัปีมาแลว้ 
น าท่านเดินเที่ยวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย 
สินคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลัก 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน้ยังมีสินคา้อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ เช่น เสือ้
เวียดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สินคา้ที่ระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสินคา้พืน้เมือง ท่านจะ
ไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัไดอ้ย่างแทจ้ริง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากและถ่ายภาพ



 

 

ราคาแนะน าเพยีง : เชียงใหม่บินตรง เวียดนาม มนตรั์ก ดานัง เว้ ฮอยอัน 
(พักบนบานาฮิลล)์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย      

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 

ท่านละ (บนบานาฮิลล)์ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 05-08 มีนาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 12-15 มีนาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 19-22 มีนาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 03-06 เมษายน 2563 14,800 15,100 14,800 14,800 4,000 

วนัท่ี 10-13 เมษายน 2563 14,800 15,100 14,800 14,800 4,500 

วนัท่ี 11-14 เมษายน 2563 16,800 17,100 16,800 16,800 4,500 

วนัท่ี 12-15 เมษายน 2563 18,800 19,100 18,800 18,800 4,500 

วนัท่ี 07-10 พฤษภาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 14-17 พฤษภาคม 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

วนัท่ี 21-24 พฤษภาคม 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

วนัท่ี 28-31 พฤษภาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 11-14  มิถนุายน 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

วนัท่ี 18-21  มิถนุายน 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 25-28  มิถนุายน 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

ตามอธัยาศยั   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   (เมนู SEAFOOD LOBTSER) 
ทีพ่ัก โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า  พักเมืองดานัง 1 คืน 

วันที ่4 
เมืองดานัง - ดานัง (สนามบินดานัง) – เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)  
(FD907: 10.15-12.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถบัส หมี่ขวางหรือขนมปังเวียดนาม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินเมืองดานัง เพื่อเดินทางสู ่เชียงใหม่ 

10.30 น. ออกเดินทางกลบัสู ่เชียงใหม่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD907 
12.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 



 
 
 

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล ์ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพ่ิมท่านละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ โดยทางบรษิัทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั*** 
***หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 
 
เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 
 
 



 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั] ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี ** 



 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทรปิ / ท่าน 


