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

เดนิทาง มกราคม – เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพยีง 11,800.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : เชียงใหม ่(สนามบนิเชียงใหม)่ - ดานงั (สนามบนิดานงั) - เมืองเว ้- วดัเทียนมู ่-ตลาดดองบา - ลอ่งเรือแมน่ า้หอม     
(FD906: 08.00-09.45) 

วนัท่ี 2 : เมืองเว ้- พระราชวงัไดโนย้ - บานาฮิลล ์- กระเชา้ลอยฟ้า - สวนสนกุ The Fantasy Park - สวนดอกไม ้LE JARDIN 
D’AMOUR - สะพานโกลเดน้บรดิจ ์- พกับนบานาฮิลล ์

วนัท่ี 3 : นั่งกระเชา้ลงบานาฮิลล ์- เมืองดานงั - วดัหลินอึ๋ง - หมูบ่า้นแกะสลกัหินอ่อน - เมืองฮอยอนั - หมูบ่า้นกั๊มทาน - นั่งเรือ
กระดง้ - สะพานญ่ีปุ่ น - บา้นเลขท่ี 101 - เมืองโบราณฮอยอนั - สะพานมงักร - ตลาดฮาน - เมืองดานงั 

วนัท่ี 4 : เมืองดานงั - ดานงั (สนามบนิดานงั) - เชียงใหม ่(สนามบนิเชียงใหม)่     (FD907: 10.15-12.00) 
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วันที ่1 
เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบนิดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทยีนมู่ -ตลาดดอง
บา - ล่องเรือแม่น า้หอม     (FD906: 08.00-09.45) 

06.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 1 เคานเ์ตอรส์ายการบิน แอร์เอเชีย โดย
เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดานัง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เท่ียวบนิท่ี FD906 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสัมภาระ 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองดานงั เพ่ือรบัประทานอาหารกลางวนั (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนาม
เหมือนกบัเวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมยัท่ีปกครองดว้ย

กษัตรยิ ์(เวียดนามและชาตติะวนัตกจะใชค้  าวา่ Emperor หรือจกัรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนทกุพระองค ์
ตัง้แตอ่งคท่ี์ 1 ถึงองคท่ี์ 13 จะประทบัอยู่ท่ีพระราชวงัแห่งนี ้เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจ้ึงมีช่ือว่าเป็นเมืองของ
กษัตริย ์และเป็นท่ีมาของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ 
อา่วหญ๋าย หรือชดุประจ าชาตขิองสตรีเวียดนาม  
น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วดัช่ือดงัของเมืองดานงั ศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานิกายเซน โดดเดน่ดว้ยเจดีย์
ทรงเก๋ง 8 เหล่ียมแบบจีน สงูลดหลั่นกนัลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้แทนชาติภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ 
นอกจากนัน้ยงัมีศิลาจารกึ ระฆงัส ารดิขนาดใหญ่มีน า้หนกัถึง 2000 กิโลกรมั รวมถึงรูปป้ันเทพเจา้ 6 องค ์คอย
ปัดเป่าความชั่วรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนีมี้ความส าคญัทางประวัติศาสตรแ์ละการเมืองเวียดนามดว้ย
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เช่นกนั เม่ือปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวดัไดข้บัรถออสตินสีฟ้าไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์
ในปัจจบุนั เพ่ือประทว้งการบงัคบัใหป้ระชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต ์และใชค้วามรุนแรงขดัขวางการฉลองวนั
วิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวดัแห่งนีท้่านจะไดเ้ห็นรถออสตินสีฟ้าคนัดงักล่าวจดัแสดงอยู่
ภายในวดั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ช่ือดงัของเมืองเว ้รวบรวมสินคา้เวียดนาม
มากมายเกือบทกุชนิด เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋าเดินทาง ของใช ้ของสด ผกั ผลไม ้ของทะเล และของท่ีระลึกต่างๆ 
อิสระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 
น าท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือส าราญมงักรเสมือนเรือพระท่ีนั่งในอดีต ไปตามแม่น า้เฮืยงยางหรือแมน่ า้หอม 
ใหท้่านไปชมวิวทิวทศันข์องสองฝ่ังแม่น า้ท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนแบบเวียดนามสมยัก่อนท่ียงัคงเอกลกัษณรู์ป
แบบเดมิไว ้ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพืน้เมืองสองฝ่ังแมน่ า้ท่ีขดุทรายขายเป็นอาชีพหลัก 

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 ์- พักบนบานาฮลิล ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สรา้งตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 

เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการก่อสรา้ง ซึ่งจ  าลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มท่ียิ่งใหญ่
ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสรา้งพระต าหนกัต่างๆ รวมถึงก าแพงโดยรอบของพระราชวงัทัง้หมดได้
น าอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่าพระราชวงัตอ้งหา้ม กล่าวว่าภายในพระต าหนกั
ชัน้ในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรบัราชวงศเ์ทา่นัน้ หา้มบคุคลท่ีไม่ใชเ่ครือญาตขิองกษัตริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด 
หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสิทธ์ิออกมาภายนอกได ้คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวงัแห่งนีว้่าพระราชวงัตอ้งหา้ม 
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เหมือนกับท่ีคนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวงัตอ้งหา้มเช่นเดียวกัน พระราชวงัไดโนย้ มีลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตัรุสั ลอ้มรอบดว้ย  คนู  า้ขนาดใหญ่ทัง้ส่ีดา้น (คลา้ยกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งนีใ้ช้
เป็นท่ีประทบัของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนมาทกุพระองค ์ตัง้แตจ่กัรพรรดยิาลอง องคท่ี์ 1 จนถึง องคท่ี์ 13 จกัร
กรพรรดิเบา่ได๋ กษัตริยอ์งคส์ดุทา้ย ซึ่งทรงสละอ านาจใหก้บัรฐับาลของประธานาธิบดีโงดินหเ์ดียม เม่ือปี พ.ศ. 
2488 (ซึ่งตรงกบัสมยัรชักาลท่ี 8 ของราชวงศจ์กัรี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนู SEAFOOD) 
บ่าย (Bamboo Shop , Cake Shop อิสระชอ้ปป้ิงระหวา่งการเดนิทาง)   

 
น าทา่นสูเ่มืองตากอากาศขึน้ช่ือแหง่ดานงั บานาฮลิล ์ตัง้หา่งจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเ์ป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
โดยไดเ้กิดแนวคิดการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แตปี่ 1919 หลงัจากจบ
สงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลบัประเทศ ท าใหบ้านาฮิลลถ์กูทิง้รา้งมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวียดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งนีอี้กครัง้ในปี 2009 
พรอ้มกบัไดมี้การสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ท่ีมีความสงูถึง 5,801 จากระดบัน า้ทะเล เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้
ไปยงัยอดเขา 
น าทุกท่านไดส้มัผสักับประสบการณท่ี์เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพพิธิภัณฑ์
หุ่นขีผึ้ง้ และเคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเลน่ในสวนสนกุของบานาฮิลล ์มีหลากหลายรูปแบบ
มีใหท้่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุท่ีชวนใหท้กุท่านระทึกขวญัไป
กบัเครื่องเลน่ รถราง บา้นผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีรา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้ของท่ีระลกึภายใน
สวนสนกุอีกดว้ย    
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หลังจากนัน้เดินเท่ียวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูปน่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  
อิสระเดนิเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 
จากนัน้อิสระใหท้่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยกัษ์ ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมานี ้มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,400 เมตร 
ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จดุเดน่คือสะพานถกูทอดผ่านอุง้มือหินขนาดยกัษส์องมือ ผูอ้อกแบบ
จะท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ก าลงัเดินอยู่บนเสน้ดา้ยสีทองท่ีทอดอยูใ่นหตัถข์องเทพ อิสระใหท้า่นไดถ้่ายภาพและชม
วิวทิศทศัน ์

 

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

พักบนบานาฮลิล ์1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮลิล ์ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตยีง 2 ช้ัน / 2 เตยีง) คิดเพิม่
ท่านละ 300 บาท 
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วันที ่3 
น่ังกระเช้าลงบานาฮิลล ์- เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่
บ้านก๊ัมทาน - น่ังเรือกระด้ง - สะพานญ่ีปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - 
ตลาดฮาน - เมืองดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลาน าท่าน น่ังกระเช้าลงจากบานาฮิลล ์ จากนัน้ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตัง้อยู่ในโซนภาค

กลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูห่า่งจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และหา่งจากเมือง โฮจิมินห ์
ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศตะวนัตกและทิศใตต้ิดกับจงัหวดักว่างนาม ส่วนทิศ
ตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้เมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภเูขาหินออ่นสลบัซบัซอ้น และยงัเป็น
เมืองท่าท่ีส าคญัเพราะในแถบนีมี้หมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจึงท าใหเ้กิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีส าคญั
อีกแหง่หนึ่งของเวียดนาม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Temple) นมัสการเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดว้ยหินอ่อนสูง
ใหญ่ยืนโดดเด่นสงูท่ีสุดในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐาน
ดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรกัษา หลินอึ๋งมีความหมายวา่สมปรารถนาทุก
ประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณท์า่ทาง
ท่ีถ่ายทอดอารมณท์ุกอย่างของมนุษยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอย่างลึกซึง้ ต่อมา น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน 
ตลาดสดของเมืองดานงั ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น า้ ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริม
แมน่ า้เป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลกึใหเ้ลือกซือ้ 
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แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีนีน้บัเป็นหนึ่งในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ
ไดพ้บกบังานเกะสลกัท่ีลว้นปริษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์
ภายในตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจีน
ใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดักว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของ
ฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถ่ินและของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ย่างมี
เอกลกัษณ ์และอาคารตา่งๆภายในเมืองไดร้บัการอนรุกัษใ์หอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 “สุดคุม้แถมฟรีพิเศษ” ใหลู้กคา้สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut 

Village) ท่ีหมู่บา้นกั๊มทาน ซึ่งหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจัตุรสั ซึ่งสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กับชาวจีน ชม จั่วฟุ
กเก๋ียน บา้นประจ าตระกูลท่ีสรา้งขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝู เป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุ
กเกีย้นท่ีมีแซเ่ดียวกนั 
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น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นรา้นบตูิก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเ ช่ือมต่อ
สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนัน้อิสระใหท้่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซือ้ของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยู่ในบา้น
โบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูส้ึกว่าเมืองนีมี้เสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิท ธิพล
จากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทัง้บา้นเรือน วดัวาอาราม 
เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    

 
ท่านผ่านชม สะพานมังกร ถกูสรา้งขึน้เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณข์อง
การฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่อง
จราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีไดร้ับแรงบนัดาลใจ
จากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึ่งพนัปีมาแลว้ 
น าท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย 
สินคา้ท่ีโดเด่นคือ งานหตัถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน้ยงัมีสินคา้อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ เช่น เสือ้
เวียดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สินคา้ท่ีระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสินคา้พืน้เมือง ท่านจะ
ไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจบุนัไดอ้ย่างแทจ้ริง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากและถ่ายภาพ
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 (สนามบนิดานัง) – เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่)  
(FD907: 10.15-12.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถบัส หมี่ขวางหรือขนมปังเวียดนาม 
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ราคาแนะน าเพยีง : เชียงใหม่บนิตรง เวียดนาม มนตรั์ก ดานัง เว้ ฮอยอัน 
(พกับนบานาฮลิล)์ 4 วัน 3 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย      

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ทา่น 

ทา่นละ 
ผู้ใหญ่พัก 3 ทา่น 

ทา่นละ (บนบานาฮลิล)์ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วนัท่ี 09-12 มกราคม 2563 11,800 12,100 11,800 11,800 3,500 

วนัท่ี 16-19 มกราคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 07-10 กมุภาพนัธ ์2563 13,800 14,100 13,800 13,800 4,000 

วนัท่ี 13-16 กมุภาพนัธ ์2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัท่ี 20-23 กมุภาพนัธ ์2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

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 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 
 

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮลิล ์ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตยีง 2 ช้ัน / 2 เตยีง) คิดเพิม่ท่านละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินเมืองดานัง เพ่ือเดนิทางสู ่เชียงใหม่ 
10.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่เชียงใหม่ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย เท่ียวบนิท่ี FD907 
12.30 น. คณะเดนิทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัตา่งๆที่
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั*** 
***หากทา่นท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรยีมเงินมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผ่านแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม
จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลือ่นการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพั เกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทรปิ / ทา่น 


