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เวยีดนามกลาง 4วนั 3คนื(พกั 4 ดาวทุกคนื) 
ดานงั ฮอยอนัพกับานาฮลิล ์แช่ออนเซ็น

VNDAD02 ซุปตาร.์. บานานา่ ช็อกโก ้
 กําหนดการเดนิทางพฤศจกิายน 2562 – มนีาคม 2563 (บนิเย็น – กลบัเย็น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิVietnam Airline - Full Service 
 สมัผสัการบรกิารฟลเูซอรว์สิบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์
 น ั�งกระเชา้ขึ�นยอดบานาฮลิลต์ ื�นตากบัเมอืงทอ่งเที�ยวสไตลย์ุโรปสุดยิ�งใหญ่ 
 เพลดิเพลนิเครื�องเลน่มามายในสวนสนุกแฟนตาซปีารค์และความสวยงามของสวนดอกไม้

สไตลฝ์ร ั�งเศสถ่ายภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจส์ะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ 
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 ตื�นตากบั สวนนํ �าพุรอ้นเทิ�นไต ่สวนนํ �ากลางหบุเขาบานา ผอ่นคลายไปกบัการแชบ่อ่ออนเซ็น 
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ั�งเรอืกระดง้สกัการะวดัลนิหอ์ึ�งชอ้ปปิ� งตลาดฮาน 

พกั 4 ดาวทกุคนื /มนีํ �าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว 

02 – 05  พฤศจกิายน 2562 12,888 12,888 4,500 

08 – 11  พฤศจกิายน 2562 14,888 14,888 4,500 

09 – 12  พฤศจกิายน 2562 13,888 13,888 4,500 

15 – 18  พฤศจกิายน 2562 14,888 14,888 4,500 

16 – 19  พฤศจกิายน 2562 13,888 14,888 4,500 

23 – 26  พฤศจกิายน 2562 14,888 14,888 4,500 

28 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2562 13,888 13,888 4,500 

01 – 04  ธนัวาคม 2562 14,888 14,888 4,500 

22 – 25  ธนัวาคม 2562 14,888 14,888 4,500 

02 – 05  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

04 – 07  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

07 – 10  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

09 – 12  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

11 – 14  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

14 – 17  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

17 – 20  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

19 – 22  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

04 – 07  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

06 – 09  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

11 – 14  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

13 – 16  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

15 – 18  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 
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**จอยแลนดไ์มเ่อาต ั�วเครื�องบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 
*ต ั�วเคร ื�องบนิสําหรบั เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี 2,000 บาท/ทา่น* 

 

เงื�อนไขสําหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 

 (บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น) 
 

1. เด็กอายุตํ�ากวา่ 11 ปี และสูงไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิ�ม 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ั�น / 2 เตยีง ) ไมค่ดิเพิ�ม 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ั�น 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิ�ม 600 บาท ตอ่ทา่น 

4. กรณีพกัเดี�ยว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิ�ม 2,500 บาท ตอ่ทา่น  
 

**ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น1,000 บาทตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่นในสว่นของหวัหนา้ทวัร์
ที�ดแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ–ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั 

 
 

15.00น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันณทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิประตทูางเขา้หมายเลข 6 เคาน์เตอร์
Lสายการบนิเวยีดนามแอรไ์ลน ์(VN)โดยมีเจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรบัทุก
ท่านและนําท่านโหลดสมัภาระ 

 

18 -21  กุมภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

20 – 23  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

22 – 25  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

26 – 29  กมุภาพนัธ ์2563 14,888 14,888 4,500 

28 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

29 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

02 – 05  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

04 – 07  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

06 – 09  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

08 – 11  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

11 – 14  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

13 – 16  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

15 – 18  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

18 – 21  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

21 – 24  มนีาคม 2563 14,888 14,888 4,500 
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18.00น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิVIETNAM 
AIRLINEเที�ยวบนิที�VN626(พรอ้มรบัประทานอาหารบนเครื�อง) 

 

19.40น. เดนิทางถ ึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงัประเทศเวียดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําท่านรับสัมภาระ หลังจากนั�นนําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง(เวลาทอ้งถิ�น
ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิ�นประเทศไทย) 

 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ตั �งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนามตั �งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไป
ทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมือง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนือ 964 กโิลเมตร ทศิเหนือตดิกับ
เมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทศิตะวันออกตดิกับทะเลจีนใตเ้มืองดานัง
เป็นเมอืงที�มหีาดทรายขาว และมภีูเขาหนิอ่อนสลับซบัซอ้น และยังเป็นเมืองท่าที�สําคัญเพราะในแถบนี�
มหีมู่บา้นชาวประมงจํานวนมากจงึทําใหเ้กดิเป็นเมอืงท่าทางการคา้ที�สําคญัอกีแห่งหนึ�งของเวยีดนาม 
 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมอืงอาหารเวยีดนามแท(้1) 
 

ที�พกั  โรงแรม Fivitel Boutique Da Nang ระดบั 4  ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สอง เมอืงฮอยอนั–หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น–เมอืงโบราณฮอยอนั - สะพานญี�ปุ่ น–ศาลกวนอู–วดัฟุ

กเกี�ยน–หมูบ่า้นก ั�มทาน–ล่องเรอืกระดง้ - วดัลนิหอ์ ึ�ง–บานาฮลิล–์ กระเชา้ลอยฟ้า - สะพาน

โกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) - โซนสวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOUR 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 
  

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนัเป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝั�งทะเลจนีใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสังคม
นิยมเวียดนามตั �งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนามในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที�ใหญ่ที�สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตห้่างจากดานังประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางวัฒนธรรมที�สําคัญอีกแห่ง
หนึ�งในเวยีดนามในปีค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ�นทะเบยีนเขตเมืองเก่าของฮอยอันใหเ้ป็นมรดก
โลกดว้ยเหตผุลวา่เป็นตวัอย่างของเมืองท่าในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที� 15-19 
ที�มกีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทั�งของทอ้งถิ�นและของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ย่างมีเอกลักษณ์และ
อาคารตา่งๆภายในเมอืงไดร้บัการอนุรกัษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี

 

 แวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่นที�นี�นับเป็นหนึ�งในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวียดนามภายใน
ท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักที�ลว้นปรษิฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอสิระใหท้่านไดเ้ลือก
ชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย 

  

 อสิระเดินชมเมืองโบราณฮอยอนัตามอัธยาศัย เที�ยวชม สะพานญี�ปุ่ น (Japanese Covered 
Bridge)อกีหนึ�งสญัลักษณ์สําคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสรา้งขึ�นมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะ
โคง้แบบสถาปัตยกรรมญี�ปุ่ น หลังคามุงกระเบื�องสเีขยีวและเหลืองเป็นคลื�นสวยงาม เดนิเขา้ไปกลาง
สะพานนําท่านสักการะ ศาลกวนอแูละเมื�อขา้มสะพานมายังอีกฝั� งหนึ�งคุณจะพบเห็นบา้นเรอืนเก่า
สไตล์ญี�ปุ่ นแทต้ลอดจนรา้นคา้รมิสองฝั�งถนนใหท่้านไดเ้ลอืกซื�อเลอืกชมตามอัธยาศยั 

  

 เที�ยวชม วดัฟกุเกี�ยน เป็นสมาคมชาวจีนที�ใหญ่และเก่าแก่ที�สดุเป็นศูนยร์วมของชาวจีนที�อพยพเขา้มา
ในชว่งปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจําตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นที�พบปะ
ของคนหลายรุน่และเป็นศูนย์กลางของการเที�ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที�งานไมแ้กะสลัก
ลวดลายสวยงามท่านสามารถทําบญุตอ่อายุโดยพธิสีมัยโบราณคอืการนําธูปที�ขดเป็นกน้หอยมาจุดทิ�ง
ไวเ้พื�อเป็นสริมิงคล 
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ออกเดนิทางสู่ หมูบ่า้นก ั�มทาน นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ที�ตั �งอยู่ในเมือง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่นํ�าลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั �นจะเป็นที�พักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบนัอาชพีหลักของคนที�นี�จะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนั�นนําท่านทํา
กจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิ�น และระหว่างที�ล่องเรอื
กระดง้อยู่นั �นชาวบา้นที�นี�ก็จะมีการขับรอ้งพลงพื�นเมือง และนําไมพ้ายเรือมาเคาะเพื�อประกอบเป็น
จังหวะดนตร ี(คา่ทปิสําหรบัคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่่านพงึพอใจ) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (3) 
  

นําท่านสู ่วดัลนิหอ์ ึ�งเป็นวดัที�ใหญท่ี�สุดของเมืองดานังภายในวหิารแห่งนี�เป็นสถานที�บูชาเจา้แม่กวนอมิ
และเทพเจา้องคต์่างๆตามความเชื�อของชาวพื�นเมืองแถบนี�นอกจากนี�ยังมีรูปปั�นปูนของเจา้แม่กวนอิ
มองค์ใหญ่มีความสูงถงึ 67 เมตรซึ�งตั �งอยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตรมีความเชื�อที�ว่าคอยปกปัก
รกัษาและคุม้ครองชาวประมงยามที�ออกไปหาปลานอกชายฝั�งวัดแห่งนี�ยังเป็นสถานที�ศักดิ�สทิธิ�ที�มีคน
ใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําท่านสู่เมืองตากอากาศขึ�นชื�อแห่งดานัง บานาฮลิลต์ั �งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 

กโิลเมตรใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาทีบานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที�ยวตากอากาศมาตั�งแต่สมัย
สงครามโลกครั �งที� 1 โดยไดเ้กิดแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั�งเศส ในสมัยอาณา
นคิมตั �งแต่ปี 1919หลังจากจบสงครามฝรั�งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวียดนามเพื�อกลับ
ประเทศทําใหบ้านาฮลิลถ์กูทิ�งรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมือง
ท่องเที�ยวตากอากาศแห่งนี�อีกครั �งในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ีการสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าที�มีความสูงถึง 
5,801 จากระดบันํ�าทะเล เพื�อใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรบัขึ�นไปยังยอดเขา   
 

จากนั�นอสิระใหท้่านเดนิชมสะพานโกเดน้บรดิจ(์Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ์
ซึ�งเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�พึ�งเปิดใหนั้กท่องเที�ยวไดเ้ที�ยวชมไดไ้ม่นานมานี�มคีวามสงูจากระดับนํ�าทะเล 
1,400เมตรความยาว 150เมตรโคง้ไปตามแนวเขาจุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือหนิขนาดยักษ์



 

6 |03VN2650_TTN-VNDAD02 _VN NOV-MAR20 

สองมือผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกับว่ากําลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองที�ทอดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระ
ใหท้่านไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน์ 
หลังจากนั�นเดนิเที�ยวชม โซนสวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOURสวนดอกไมส้ไตล์ฝรั�งเศส ที�มี
ดอกไมห้ลากหลายพนัธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที�แสนเย็นสบาย ที�มมีุมถา่ยรปู
น่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Mercure อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล(์4) 

ที�พกั โรงแรมMercureFrench Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว 

วนัที�สาม บานาฮลิล ์- สวนสนุกThe Fantasy Park–รถรางหรอืAlpine coaster–สวนนํ �าพรุอ้นเทิ�นไต่

(Than Tai Hot Springs Park)  –วดัเทพเจา้แหง่ความม ั�งค ั�ง - แชบ่อ่นํ�าพรุอ้น 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 
 

 อสิระทุกท่านไดส้มัผัสกับประสบการณ์ที�เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัยที� 
สวนสนุก The Fantasy Park(ราคาทัวรร์วมค่าเครื�องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื�องเล่น ยกเวน้
พพิธิภัณฑ์หุ่นขี�ผ ึ�ง และเครื�องเล่นที�ใชร้ะบบหยอดเรียญ)เครื�องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มี
หลากหลายรปูแบบมใีหท้่านเลือก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที�
ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครื�องเล่น รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี�ยังมีรา้นชอ้ปปิ�ง
ใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อของที�ระลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย 
 

หรอือสิระเล่น“รถราง หรอื Alpine coaster”เครื�องเล่นขึ�นชื�อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะ
ขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี�ยวจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะที�บงัคบัดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วข ึ�นอยู่
กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั�งได ้2 ท่าน หรอืจะนั�งท่านเดียวก็ได ้(การเล่นรถไฟ
เหาะไม่อนุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึ�นมาถา่ยภาพ ทางเจา้หนา้ที�จะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่าน
สามารถเลือกซื�อภาพตนเองไวเ้ป็นที�ระลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเที�ยว)
เมื�อถงึเวลานัดหมายนําทุกท่านลงกระเชา้จากบานาฮลิล ์เพื�อรบัประทานอาหารกลางวนั.. 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร *Aparang* อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล(์6) 

 

หลังจากรบัประทานอาหารกลางวันนําท่านเดนิทางลงจากบานาฮลิล์ เพื�อเดนิทางต่อไปยัง สวนนํ�าพุ
รอ้นเทิ�นไต่ (Than Tai Hot Springs Park)บ่อนํ�าพุรอ้นแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดานัง ดว้ย
บรรยากาศที�แสนเย็นสบาย รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีวสวยงามของภูเขาบานา จะทําใหท้่านรูส้กึผ่อน
คลายเมื�อเดนิทางมาถึง ท่านจะไดส้ัมผัสการอาบนํ�าในบ่อนํ�าพุรอ้นแท ้ๆ ภายในสวนนํ�าแห่งใหม่นี�ซ ึ�ง
เรยีกไดว้า่เป็นบอ่นํ�าพุรอ้นหรอืออนเซ็นแห่งแรกในเวยีดนามที�ไดร้ับมาตรฐานแบบญี�ปุ่ น นอกจากบ่อ
นํ�าพุรอ้นแลว้สถานที�แห่งนี�ยังมีสวนนํ�าที�มีเครื�องเล่นหลากหลาย สระว่ายนํ�า รวมไปถงึโรงแรมที�พัก 
และสถานที�อกีมากมายใหท้่านไดเ้ดนิเที�ยวชม แต่ก่อนที�จะนําทุกท่านผ่อนคลายไปกับบ่อนํ�าพุรอ้น เรา
จะแวะสกัการะ วดัเทพเจา้แห่งความม ั�งค ั�ง ตั �งอยู่ในเขตสงวนธรรมชาตหินุยฉัว (Nui Chua Nature 
Reserve) บรเิวณเดยีวกันกับบ่อนํ�าพรุอ้น เพื�อความเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ 
 

จากนั�นอสิระทุกท่านผ่อนคลายไปกับการ แช่บอ่นํ �าพุรอ้น ตามอัธยาศัย บ่อนํ�าเหล่านี�จะช่วยผ่อน
คลายกลา้มเนื�อจากการเดนิทางเป็นเวลานอนและคลายความเมื�อยลา้ต่างๆเหมาะกับผูท้ี�ทํางานหนัก
หรอืนักท่องเที�ยวที�อ่อนลา้จากการท่องเที�ยว หรอืท่านที�ตอ้งการจะสัมผัสกับบรรยากาศอันผ่อนคลาย
อันแสนพเิศษก็สามารถเดนิทางมาที�นี�ได ้ 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของรสีอรท์  (7) 

ที�พกั โรงแรมEbisu Onsen Resort ระดบั 4 ดาว 

วนัที�สี� สวนนํ �า Ebisu Than Tai –เมอืงดานงั –สะพานมงักร–ตลาดฮาน–ทา่อากาศยานนานาชาติ

ดานงั - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(8) 
  

 หลังจากรบัประทานอาหารเชา้ นําท่านสู่ สวนนํ�าEbisu Than Taiเพลดิเพลนิไปกับเครื�องเล่นต่างๆ
มากมายใหท้่านไดเ้ลือกท่ามกลางววิภูเขาสวยงาม สวนนํ�าแห่งนี�ไดถู้กออกแบบมาใหท้่านสามารถ
พกัผ่อนและสนุกสนานไดอ้ย่างเต็มอิ�ม ท่านจะไดร้บัประสบการณ์อันแสนพเิศษที�เรยีกไดว่้าไม่มีที�ไหน
อกีแลว้ที�จะเล่นนํ�าท่ามกลางความสวยงามของหุบเขาเชน่นี�.. อสิระท่านเล่นนํ�า หรอืเดนิเที�ยวชมความ
สวยงามของสวนแห่งนี�ตามอัธยาศัย 

 



 

8 |03VN2650_TTN-VNDAD02 _VN NOV-MAR20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง เมนอูาหารไทย + กุง้ Lobster(9) 

ออกเดนิทางไปยัง เมอืงดานงั นําท่านผา่นชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขึ�นเพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวอีก
แห่งหนึ�งของเมืองดานังเป็นสัญลักษณ์ของการฟื�นฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมีความยาว 
666 เมตรและความกวา้ง 37.5 เมตรมีถนน 6 ช่องจราจรโดยไดเ้ปิดใชง้านตั�งแต่ปี 2013 ดว้ย
สถาปัตยกรรมที�บวกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ที�ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมื�อกว่าหนึ�ง
พนัปีมาแลว้ 
 

นําท่านเดนิเที�ยวชอ้ปปิ�งใน ตลาดฮานแหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที�นยิมทั �งชาวเวยีดนามและชาว
ไทย สนิคา้ที�โดเดน่คอื งานหัตถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบ
ไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนั �นยังมีสนิคา้อีกมากมายใหท้่านได ้
เลือกซื�อ เช่นเสื�อเวียดนาม ของสด ของแหง้ เสื�อผา้ กาแฟ สนิคา้ที�ระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า 
รวมถงึสนิคา้พื�นเมอืง ท่านจะไดส้มัผัสกับวถิชีวีติของชาวเวียดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระให ้
ท่านไดเ้ลอืกซื�อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศยั 

 
 จากนั�นนําท่านออกเดนิทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงัเพื�อเดนิทางกลับประเทศไทย  

 

15.20น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสายการบินVIETNAM 
AIRLINE(VN) เที�ยวบนิที� VN627(พรอ้มรบัประทานอาหารบนเครื�อง)  

 

17.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�น  ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิ�

ในการปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

 คา่เบี�ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม์) 

 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหักณที�จ่าย 3 % 

 

อตัราค่าบรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรดี ค่ามินิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศเวียดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกินกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศก์ทอ้งถ ิ�น และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึ�นตํ�า 25 ท่านหากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระ

คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 6,000 บาทภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจอง

ก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ั�วหกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นที�เหลอื ชําระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชําระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหลู้กคา้ท่านอื�นที�รออยู่ 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงื�อนไข 
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 เมื�อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื�อพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 ส่งรายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางต้องส่งสําเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่่ง

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั�วเครื�องบนิท ั�งสิ�น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนข ึ�นไปและเหลือหนา้กระดาษอย่าง

ตํ�า 2 หนา้หากไม่มั�นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื�อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 25
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมีการปรบัขึ�นก่อนวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งส ิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั �งส ิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
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8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ที�เขา้พักโดยมีหอ้งพักสําหรบัผูสู้บบุหรี� / 
ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรบัประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนั �นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอํานาจของผูจั้ดกํากับเท่านั�น 

11. ผูจ้ัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดี�ยว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั �นๆ มิ
อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที�พาสปอรต์ของท่านชํารดุ หรอืมตีราปั�มใดๆที�ไม่เกี�ยวขอ้งกับการเดนิทางและสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื�องจากทางบรษัิทไดม้ีการชําระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทั �งหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
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