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เมืองดานงั | บานาฮิลล ์เต็มวนั | เมืองฮอยอนั | เมืองเว ้| นั่งเรอืกระดง้ท่ีฮอยอนั 
  ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานงั  | ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม  

    พักหรูอยู่  5 ดาว 2 คนื ริมทะเลดานัง 
 
 
 

 
 

  

 

เดนิทาง ธันวาคม 2562- มีนาคม 2563 

เร่ิมต้นเพยีง12,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) – ดานงั(สนามบินดานงั) (PG947 : 11.00-12.40 ) – เมืองเว ้– วดัเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ลอ่งเรอืชมแม่
น า้หอม – เมืองเว ้  

วนัที่ 2.  เมืองเว ้– พระราชวงัไดโนย้ – นั่งรถสามลอ้ซิโคล่ – เมืองฮอยอนั – หมู่บา้นกั๊มทาน สดุคุม้แถมฟรีพิเศษ”  ลอ่งเรือกระดง้ – เมืองโบราณ
ฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น – ศาลกวนอ ู– ผา่นชมหมูบ่า้นแกะสลกัหินออ่น – ผา่นชมสะพานมงักร – เมืองดานงั 

วนัท่ี 3. เมืองดานงั- บานาฮิลล(์เต็มวนั) – นั่งกระเชา้ลงสูเ่มืองดานงั – เมืองดานงั 
วนัท่ี 4. เมืองดานงั – ตลาดฮาน – สนามบินดานงั – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) (PG948 : 13.40-15.20 ) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) – ดานัง(สนามบนิดานัง)(PG947 : 11.00-12.40) – เมืองเว้ – 

วัดเทยีนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือชมแม่น า้หอม – เมืองเว้  
08.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  เคาน์เตอร ์F โดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ (ระหว่างรอขึ้นเคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบิน
บางกอกแอรเ์วยไ์ด้ มีอาหาร และน า้ดืม่บริการ)               

11.00 น. ออกเดนิทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดืม่) 

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองเว้ (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.) ตัง้อยูใ่จกลางของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝ่ัง
ทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หวียนซึ่งไดป้กครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขา้
โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่ นก็เขา้มายึดครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบตัิ ต่อมาเมืองเวไ้ด้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้ส่ือมสลายลงภายใตก้าร
ปกครองของโงดินหเ์ยียม เมืองเวด้งึดดูนกัท่องเท่ียวเพราะมีแหลง่ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม เสน่หท่ี์ไรก้าลเวลา
ของสถาปัตยกรรมท่ีล า้คา่มีแบบฉบบัของตนเอง และยงัมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแม่น า้หอมดว้ย โดยน า
ทา่นเดนิทาง ผา่นเสน้ทางหายเวิน ก่อสรา้งโดยเอกชนจากญ่ีปุ่ นและรฐับาลฝรั่งเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณ
ระยะทาง 108 กม. ท่ีเลียบชายฝ่ังทะเล ผ่านภูเขา ทอ้งทุ่งและชนบท และลอดอุโมงคท่ี์ขุดลอดใตภู้เขาท่ียาว
ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีความยาว 6.28 กม. เพ่ือเช่ือมระหวา่งเมืองดานงักบัเมืองเว ้
(Bamboo Shop , Cake Shop อิสระช้อปป้ิง ระหว่างการเดนิทาง)  
น าท่านสู่ วัดเทยีนมู่ ภายในมีเจดยีท์รงแปดเหล่ียม 7 ช้ัน แตล่ะชัน้หมายถึงชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ 
มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์ห่งนี ้ภายในเจดียมี์พระสงักจัจายนปิ์ดทองพระพกัตรอ่ิ์มเอิบกับพระ
พทุธอีกสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ช่ือดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้า
เวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋าเดินทาง ของใช ้ของสด ผกั ผลไม ้ของทะเล และของท่ี
ระลกึตา่งๆ อิสระใหท้า่นไดเ้ดินชมและเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยัและ น าท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น า้หอม 
แหล่งก าเนิดมาจากบริเวณตน้น า้ท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น า้สายสัน้ๆ ระหว่างทางจะได้
พบเห็นหมู่บา้นชาวน า้ใหเ้ห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะไดค้วามเพลิดเพลินไปกับดนตรีพืน้บา้นบนเรือ  (ใช้เวลา
ล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   



 

  4 รกันะ...ดานงั เวียดนามกลาง ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮิลล ์4 วนั 3 คืน (พกัหรูอยู่ 5 ดาว 2 คืน รมิทะเลดานงั)   [GQ1DAD-
PG008] 

 

ทีพ่ัก คณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม Mondial Hotel  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทยีบเท่า พัก 1 คืนใน เมืองเว้ 

วันที2่ 
เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย – น่ังรถสามล้อซิโคล่ – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านก๊ัมทาน สุดคุ้ม
แถมฟรีพิเศษ”  ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – ผ่าน
ชมหมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน  – ผ่านชม สะพานมังกร – เมืองดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สรา้งตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 

เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการก่อสรา้ง ซึ่งจ  าลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มท่ียิ่งใหญ่
ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสรา้งพระต าหนกัตา่งๆ รวมถึงก าแพงโดยรอบของพระราชวงัทัง้หมดไดน้  า
อิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนสง่จากทางเรือ ค าวา่พระราชวงัตอ้งหา้ม กลา่ววา่ภายในพระต าหนกัชัน้ใน
สดุ จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรบัราชวงศเ์ท่านัน้ หา้มบคุคลท่ีไม่ใช่เครือญาติของกษัตริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรือ
หากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธ์ิออกมาภายนอกได ้คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนีว้่าพระราชวังต้องห้าม 
เหมือนกับท่ีคนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังตอ้งหา้มเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโนย้ มีลักษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตัรุสั ลอ้มรอบดว้ย คนู  า้ขนาดใหญ่ทัง้ส่ีดา้น (คลา้ยกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งนีใ้ช้
เป็นท่ีประทบัของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หงียนมาทกุพระองค ์ตัง้แตจ่กัรพรรดิยาลอง องคท่ี์ 1 จนถึง องคท่ี์ 13 จกัร
กรพรรดิเบา่ได๋ กษัตริยอ์งคส์ดุทา้ย ซึ่งทรงสละอ านาจใหก้บัรฐับาลของประธานาธิบดีโงดินหเ์ดียม เม่ือปี พ.ศ. 
2488 (ซึ่งตรงกบัสมยัรชักาลท่ี 8 ของราชวงศจ์กัรี 
พิเศษ!! น าท่านน่ังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณข์องเวียดนาม (ไม่
รวมค่าทปิคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

 
บ่าย “สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut 

Village ที่ หมู่บ้านก๊ัมทาน ซึ่งหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแมน่ า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน า ท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 
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จากน้ันเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล 
และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ตอ่มาเม่ือฮอยอนัไดร้บัความเสียหายจากการสูร้บและแม่น า้ตืน้เขิน เมืองท่าจึง
ไปสรา้งขึน้ท่ีเมืองดานงัแทน ท าใหฮ้อยอนัในปัจจบุนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ีสวยงาม สรา้งดว้ยไมมี้ประตู
แกะสลกัและหอ้งโปรง่ๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรฐับาลโปแลนดไ์ดร้ิเริ่มให ้ทุนท าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้อง
เขตเมืองเก่าและอนสุรณท์างประวตัศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมท่ีล า้คา่ 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจตัรุสั ซึ่งสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จั่วฟกุเก๋ียน 
บา้นประจ าตระกลูท่ีสรา้งขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเกีย้นท่ีมี
แซ่เดียวกัน น าท่านเดินทางสู่ บา้นเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรด
ถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต 
ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมี
เฉลียงเช่ือมตอ่สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู

จากนัน้อิสระใหท้า่นเดนิชมเมือง ซือ้ของท่ีระลกึ รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิ่งเดนิชมเมือง
ก็จะรูส้ึกว่าเมืองนีมี้เสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่ง
ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทัง้บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม 
ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ   ระหวา่งทางขากลับสู่เมืองดานัง น าทา่น ผ่านชม ชมภูเขาหนิ
อ่อน (Marble Mountains) หนึ่งในแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณข์องเวียดนาม ซึ่งเตม็ไปดว้ยถ า้และอโุมงคต์่าง 
ๆ ท่ีพระสงฆเ์คยใชเ้ป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสน 

น าท่านผ่านชม สะพานมังกร ถกูสรา้งขึน้เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณ์
ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 
ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีไดร้บัแรงบนัดาล
ใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึ่งพนัปีมาแลว้ 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ทีพ่ัก คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Muong Thanh Luxury, DLG hotel in Da Nang   (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พัก 1 คืนใน เมืองดานัง 

วันที3่ เมืองดานัง – บานาฮลิล(์เตม็วัน) – น่ังกระเช้าลงสู่เมืองดานัง – เมืองดานัง 
  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่บานาฮิลล(์ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) เพื่อน่ังกระเช้าสู่บานาฮิลล ์ ด่ืมด ่าไปกับวิวทิวทศัน์
ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็น
ระยะทางท่ียาวท่ีสดุในโลก ไดร้บัการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 
15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮ์ิลลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮิลลร์ีสอรท์ และไดช่ื้นชมกบัสดุยอดวิวทิวทศันใ์นแบบ
พาโนรามาในวันท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล ์เป็นรีสอรท์และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของ
ดานงั ซึ่งการทอ่งเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลลคื์อ ดาลดัแหง่เมืองดานงั ถกูคน้พบโดยชาวฝรั่งเศส
เม่ือสมยัท่ีฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคมจึงไดมี้การสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งท่ีพกั สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเทา่นัน้ 

 
กลางวัน 
บ่าย 

 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์
จากน้ันน าท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ  (ค่ารถไฟ
ชมสวนดอกไม้ 150 บาท   พิพิธภัณฑข์ีผึ้ง้) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสข์อง
หนงั 4D ระทกึขวญักบับา้นผีสิง เกมสส์นกุๆ เครื่องเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลกึของสวน
สนกุ   
จากนัน้อิสระใหท้่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยักษ์ ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมานี ้มีความสูงจากระดบัน า้ทะเล 1 ,400เมตร 
ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จดุเดน่คือสะพานถกูทอดผ่านอุง้มือหินขนาดยกัษส์องมือ ผูอ้อกแบบจะ
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อัตราค่าบริการ : รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮลิล ์
4 วัน 3 คนื (พเิศษพกัหรูอยู ่5 ดาว 2 คนื ริมทะเลดานัง) 

ท าใหรู้ส้ึกราวกบัว่าก าลงัเดินอยู่บนเสน้ดา้ยสีทองท่ีทอดอยู่ในหตัถข์องเทพ อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพและชมวิว
ทิศทศัน ์

 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / Beer Plaza buffee (มีคูปองเบียรแ์จกคนละ 1 ลิตร)  

ได้เวลาอันสมควร น าท่านน่ังกระเช้าลงสู่เมืองดานัง 
ทีพ่ัก คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Muong Thanh Luxury, DLG hotel in Da Nang   (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พัก 1 คืนใน เมืองดานัง 
 

วันที4่ 
 ดานัง – ตลาดฮาน – ดานัง(สนามบินดานัง) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG948 : 
13.40-15.20 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

ต่อมา น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้ม
แมน่ า้ ดา้นหนา้ตลาดมีประตมิากรรมรมิแมน่ า้เป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลกึใหเ้ลือกซือ้ 

 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อ
เดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG948 
15.20 น. คณะเดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 

ท่าน 
ท่านละ 

ผู้ใหญ่พัก 3 
ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 29 ธ.ค. 62- 01 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 

วนัท่ี 19-22  ม.ค. 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 16-19  ก.พ. 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 06-09  มี.ค. 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 13-16  มี.ค. 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 20-23  มี.ค. 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 26-29 เม.ย. 63 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 10-13 พ.ค. 63 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 16,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 29 พ.ค.-01 มิ.ย 63 15,999.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 15,999.- 4,500.- 
**เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัตา่งๆที่
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส 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  ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
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เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือวา่
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 ้เมื่อผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลกิการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

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

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 



 

  10 รกันะ...ดานงั เวียดนามกลาง ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮิลล ์4 วนั 3 คืน (พกัหรูอยู่ 5 ดาว 2 คืน รมิทะเลดานงั)   [GQ1DAD-
PG008] 

 

5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 
/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแตล่ะ
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 ** 
 [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/ตอ่ทา่น 


